
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕΓ; ΕΘ5ΤΗΕΚΕ 





ΤΗΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. Γ(ΕΙΤΊΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕῪ 

Α 

ΓΕΙΤΙΓΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΙΥ ΒΒΤΉΒΕ 

ΒΥ 

ΓΕΒ ΒΑΥΓΕΒ ῬΑΤΟΝ, Ρη.}., Ὁ.}. 

ῬΒΟΕΈΕΈΒΒΟΝΚΝ ΟΕ ΟἿ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΕΧΕΟΘΕΒΙΒ ΑΝΌ ΟΕΙΤΙΟΓΙ͂ΘΜ 

ἨἩΑΚΤΕΟΚῸ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΘΑΙ, ΒΕΜΙΝΑΚΥ, ΗΑΚΤΕΟΚΡ, ΓΟΝΝ. 

ΝΕ ΥΟΚΚ 

ΓΗΑΚΙΕΘ ΘΟΕΙΒΝΕΕΘ 50Ν5 

τοοϑ, 



ΤΗΕ ΝΕΝῚ ὙΟῈΚ 
ΡύΒΙΙΟ ΕΙΒΒΑΕΥ 

4525.ὼ0 
. ΑΆΒΤΟΗ͂, ΙΕΝΟΧ ΑΝΌ 
Τιιῦεν εοὐυΝΟΑΤΙΩΝ8. 

1908 

ΟΟΡΥΒΙΟΗΤ, τροϑ, ΒΥ 

ΓΗΑΚΙΙΕΘΒ ΘΟΕΙΒΝΕΒ᾽Θ 950 Ν9 

χρκακαπασακεκας -οπτοσαστα. 

ῬυΡΠ δῃ6α ϑορίεσα θοσ, τροβ 



ΠΡΕΕΕΑΟΕ 

ΗΕ Βοοῖκ οἵ ἘβίΠοῦ ργϑϑθηῖβ η0 σοιῃρ οαἰοα ΡΣΟΌΪ 5. οἵ 

ἀοσι πη, Α ΤΥ Δηδ γϑῖβ, συ ἢ 85 ἃγὰ ἰουπηάᾶ ἴῃ πιοβί οὗ ἴῃς 

οἴποσ ἰδίογίςδὶ θοοκβ οὗ ἴῃς ΟἹαά Τεβίαπιθπι. ΜΠ (ἢ 6 
Ῥοβϑί]ςε Ἴχοθρίίοη οἵ [86 σοποϊ υϊηρ νοῦθα5 'ῃ 935 -τοῦ, ἰἴ5. ὉΠΙΤΥ ἰ5 
ΓεςορηΖεα Ὀγ 4]] ϑΘοἢοοΪ5 οὗ οΥ ἰςΐσα. [{ 50 ργεβεηΐβ πὸ αἰ ουϊι 

ῬΓΟΌΪΘΙ5 οὗ ἀδίίηρ, ϑιιο ἢ 845 ἅγὰ ἑοιηά ἰῇ (ῃ6 Ργορμοίίςοδὶ ὈΟΟΚΘ. 

ἼὝΠοΓα ἰ5 βθΏ6ΓᾺ] δρτθοιηθηΐ ἰΠδὲ ἰὶ Ὀεϊοηρθ ἴο {86 Οτδαῖκ ρΡογοά, 

8Δη4 ῥχοῦδΟϊΥ ἴο ἴΠ6 ἰδοῦ ραζί οἵ ἰδὲ ρεσίοά. Οὐρδϑίοηϑ οἵ σοπ- 

Ροβίϊοη δηα αρθ, δοσογαϊηρὶυ, σ8ῃ Ὀὲ αἰδηγβϑοα ἴῃ (5 σᾶ86 ἴδ 

ΓΆΟΓΟ γαρ  αἷγ ἴδῃ ἴῃ ΟἴΠΟΓ σοσητηθηϊασίοα οἵ ἴΠ6 βϑοῦῖθϑ. Οἡ [ἢς 

οἴμοσ μδηά, ἴῃς ἰοχί οὗ ἴῆ6 ὈοΟΪΚ σαῖβθθ ἃ πυιῈΓ οὗ ΡΓΟΌΪ]Θπ5 [παὶ 

ἢδνε 0 Ρδγα]16]5 ἰῃ {Π6 οΥ ἰςϑηι οὗ [Π6 τοϑί οὗ ἴ[ῃ6 ΟΪά Τεβίδιηθηί. 

Βερπηΐηρ ΜῈ [μ6 Οτρεῖὶς ἰγδηϑιαιίοη, δηα σοηίϊηνίηρ ἰὨγουσῇ (μ6 

ΟΙά 1,4«τπ, Νυϊγαίε, ΠὈβαρῆυβ, δηὰ Ῥεϑῃϊίο ἀοννῃ ἴο ἴπ6 Ταϊπλυά 

δηα Ταγρυπηβ, (ἢ6 νεσϑίοηβ οὗ Ἐβίμοσ αἴβοϊοθα ἃ ὨΌΔΌΘΙ οὗ Γα- 

ΓΑΆΓΚΑΌΪΕ δα άϊἰτοηβ ἴο ἴῃς Μαββογεῖὶς ἰοχί (μαὶ αν 0 δηδίορὶθβ 

ἴῃ [86 νεγϑβίοῃϑ οὗ οἵἴμοσ θοοκβ. Ὑἢεδβ6 γα ἑουηά ἴῃ {}}} ἰῃ ποηδ οἵ 

ἴΠ6 σοϊῃπηθηϊδτίοϑ Δη6 8.Γὰ ποῖ δα ϑ.ν δοσθβϑ]α ἴο 86 βἰπἀδηΐ, γοεῖ 

[ΠΟΥ ἃῖα ἱπηροσίδηϊς Ὀοΐἢ ἔοσγ ἰῃδ Ὠἰβίοσυ οἵ ἴἢε ἰεχὶ δῃηά ἴοσ [6 

Ὠἰβίοσυ οὗ ἐχερεθϑίϑβ. 

ΤΠ15 Ὀεΐηρ ἴΠ6 οᾶϑ6, ἰΐ 18 ῬΤΌΡΟΓ (μδὶ ἃ οὐ σα] σοπιπι ηἴΑΣΥ 

8ῃου ἃ ῥσγεϑεηὶ (656 νᾶγίδίϊοηβ σοι ρ]είεϊυ, ἀπ μου] ἀἴβουϑ5 

{μοῖγ ἰοχίιδὶ δηα ὄχορείῖςαὶ ναϊὰθ. [Ιἢ Ῥγερδγίηρ ΤΥ Δρρασγαδαίι, 

Ι ϑσοῃ αἰβοονεγοα ἰῃδὶ ογαϊΠΑΓῪ τηεί πος. οἵ τεσοσαϊηρ γοδαΐϊηρβ 

ΨΌΓΟ ἰηδαάσαιαίΐας οἡ δοσοιηΐ οἱ ἴῃ6 ΘΧΙΣΔΟΓΟΙΪΏΔΙΥ ΠΙΠΆΌΕΙ οὗ (ῃ6 
ναιϊδηίβ. Αἰΐεσ ἃ ΠΌΠΊΌΟΙ οἱ Ἔχροσίπηεηΐβ 1 ἔουπά ἴπμαΐ ἴῃ6 ΟὨΪγ 

ΡΓϑοῖ δ] νᾶ νγὰ8 ἴο ἢᾶνα ἃ βεραγαίβ ἰᾶῦρε σασὰ ἴοσ ὄἐνεσῪ ψοσά ἰῃ 

[6 Μαβϑογείϊς ἰεχί, δηὰ οἡ {15 ἴο τεσοσχά [6 δἰίογηδΐα γϑδαϊηρβ 

οὗ (86 νεγϑίοῃβ. δῃηὰ σεοθηβίοῃβ. ὙΤῆδ πυμεγοιβ δα! τἰοη5 σου]ά 

186 Ὀ6 ἰηβογίε οὔ οἴπεσ οαγάβ ἤθη θνεσ ἴἤδῪ ἰηϊοιτυρίοα [ῃ6 

σ΄ 



νἱ ῬΕΕΕΑΟΕ 

Μαβϑογεῖὶς ἰεχί. ΒΥ (15 πιεῖ ῃοά 1 ἤᾶνα βϑουσγεά, 1 Ροΐϊονα, θοῇ 
ΠΟΙ οίθηθβθ δηά δοουσγαου. 1 πᾶνε [ἌΚεὴ {πε ἐεχίμς γεσερίμδ οἔὗ 
δὴ ἀεγ ἨἩοορμὶ (1705) 885 με βἰδηάδασζά οἵ Ἴσοϊηραγίβοη, δηὰ 41] 

ἀεραγίιγεβ ἔγογ ᾿ΐ ἰῇ γεσθῃβίοῃϑ, Μ55.,) ὑυ θα δα  ἸΟΏ 5, ΟΥ δηςίθηΐ 

νΟΥΒΙΟἢ5 1 ᾶνα γεσοσα δά ἴῃ (Π6 οΥς 4] ηοῖθ5. ΟἿΪΥ ΤΌΠΟΣ ναγίδ- 

(ἰοη5 οὗ νος] Ζαίίοη οσ δοσθηϊιδίίοη, νῃϊς ἢ ἀο ποὶ δῇθςοϊ [86 ἰηΐοσ- 

Ρτγαίδιίίοη, 8η4 ψοἢ ἔοσ ἴῃς τηοϑὶ ρᾶγί γεργεβθηΐ ΟὨΪΚ {Π6 ποίη 5 

οὗ ρδγίουϊαῦ Ρυποίιδίογβ ΟΥὁ 5. οοΪβ οὗ Ριιποίιαίογβ, 1 πᾶνα ποῖ 

ἰπουρσῃϊ ἰἴ γόοστῇ Ή16 ἴο ἰηβοσί. Ψασίδηϊβ ἰῃ (ῃ6 νϑυβίοηβ ψ Ὡς ἢ 

τοργεβθηΐ ἴπῸ βᾶπια Ηρθῦγονν ννοσά 1 πᾶν τοὶ ἱποϊυἀθά. Τὸ μᾶνε 

ΤΕΟΟΓΩΘΩ 8]]} [ἢ ς8565 οὗ [ῃ15 βοσί νου ]ὰ ἢᾶνα Ὀθθὴ ιι561655 δηὰ ψουἹὰ 
ἢᾶνε ϑνε} 16 α [π6 νοϊυπηθ ἴο ἃ ΘΠΟΥΤΏΟΙΒ 51ΖΘ. 

Ηον ἴο ἰγϑδΐ {ῃ6 ᾿μϑοΓ ΠΟ 5 οὗ ἴΠ6 νϑυβϑίοῃβϑ ἢ88 Ὀδθῃ ἃ Ρι}ΖΖΙΙηΡ 

ιυσϑίίοη. ϑυρϑιτυοη5 οὗ ΟἴμοΓ γοδαϊηρϑ ἔοσ ἴῃοβα οὗ ἴπΠ6 Μάϑ5ο- 

τες ἰεχί ϑῃουϊά οὐνίουϑὶγ θὲ ρίνθῃ ἴῃ ἴῃς οτἱρίηδὶ σοῖς, 1,διΐη, 

ΟΥ Αγδπιαῖς, ἰ οσάθγ ἰμδΐ βίῃ ἀθηΐβ τδὺ πάρε οἵ {πεὶγ ἰοχίυ αὶ να]αθ; 

θυϊ 1Π6 Ἰοηρ δα αϊοηβ οὗ [Π6 νϑυβίοῃϑ δα ποΐ (γδηβι αι 0 ἢ} 5 ἔγοιηῃ 

Ηδεῦτον, δηά, ἱπογείογε, ἢ βοοά γϑάϑοῃ ἃρρϑαῦβθ ΨΥ πον ϑμουὰ 

Ὀὲ ἰηϑεγίεα ἴῃ ἴΠ6 οὐὔἹρῖηδὶ ἰδησιιᾶρεβ. ΕΓ (Π6 ΟΥΑΪΏΔΓΥ ΓΕΔῸΟΓ ἃ 

ἰγδηβϑ᾽ίοη 8 ΙΟΓΕ βεγνισθαῦία, δηὰ ἰπ6 ϑρθοϊαϊιϑί ψν}}} ἤᾶνα ἢῸ 

ἀμ ου ν ἴῃ τοίογτίπρ ἴο (Π6 ογρίῃα]β νΠΘΉΘνοΣ (5 8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ. 
Αςςοχάϊηρὶυ, 1 Ὦδνε ρίνεη 4}} ἰῃε δα αἰτοηβ ἰῃ ΕΠ ρ σἢ, πιακίηρ ἰῃ 

ΘΔ Οὴ σᾶ56 ἃ Π6ν ἰγδηϑίδί!οη ἔγοπι ἰῃ6 Ὀεϑί ογς 4] δά οη5. ΑΗΥ 

ΟΠ6 ΨὙῃο ἰ5 οσυγίοι!5 ἴο 566 (Π6 οΥἹρΊη]5 δηά (ῃς ἰοχίι 4] νϑγδηΐβ ἴῃ 

ἴη6 Οτεεὶ ν}}} ἢπὰ {Ππ6πὶ ἴῃ ΤΥ ἀγίϊοϊθ, “Α Τοχί- Ὁστς4] Αρρασζαῖυβ 

ἴο ἴπΠ6 ΒοοΚ οἵ Εδπίμογ,᾽ ἴῃ Οἱά Τορίαρνιοεημέ απὰ ϑερημο διμαάλες ἡπ 

Μεριονν οἵ ΤΥ. Κ. Ηαγρεν (τροϑδ), ᾿ἰ. ΡΡ. 1-52. [Ιη (86 σενίβίοῃ οἵ 

{Π18. ἀυς]ς 1 δὰ τΠ6 ναϊυδῦϊς Ὠ6ΙΡ οἱ Ῥτγοΐεδβθοσ 6. Ε. Μοοζσὲε οἵ 
Ηαγναγὰ ἴηἱνουϑιγ, ομθ οὗ ἴῃς οαἰΐογβ οὗ ἴῃς Μεγηοσῖδὶ ψοϊυτηο, 

Δη6 5 ϑυρρεϑίίοηϑ ᾿η σοηηδοίίοη ΨΥ] [5 Ὀγο ΓΙ ΠασῪ ΡῬίθςος οἵ 

νοῦς να ὈΘΘῚ ΠΟ 5Π18]} ΠΕΡ ἰῃ [86 ργεραζγδίίοῃ οὗ [6 σοϊῃτηθη- 

ἴδτγ. Μδηυ οὗ {πὸ δάαι!οηβ οὗ ἴμῈ6 Μιίαάσγαβῃ! πὶ ἀγα ϑμλ}}τ ἴῃ 

σμδσδοίοσ ἴο ἴῃοϑβα οὗ ἴῃς Ταγρυτϊηι, δηα ᾿ἰ νου] μᾶνα ὈΘθὴ ἰηΐο- 

αϑίϊησ ἴο ᾶνα ἰποϊπἀδα {Π6 πὶ α5ὸ ἴῃ [15 νοϊυτηα; Ραΐ, τ (Ὠ6 

[Ἰπ115 οὗ 5ρΡ8οθ ἱπηροθθά Ὡροὴ τηθ, [Πϊ5 νγνᾶ5 ἱπηρ β5 1016. 1 Πορὲα 

ῬΓΘΒΘΠΓΪΥ ἴο ΡΌὈ] 15 {Π6πὶ ἰῇ ἃ νοΐυμηθ δη. 64 “ΤΠ δίογυ οἱ 
ἘΒΙΠΟΥ ἰῃ {π6 ΒΙΌ]6 δπὰ ἰῃ 1, Αἴογ Τγδαϊοη.᾽" 



Ἄς 

ῬΡΕΕΕΑΓΟΕ ὙΠ 

ὝΝΒοτα ἴο ρῥἷδος {με δα πἰοη5 οὗ [Π6 νεγϑίοηβ ἰῃ [Π6 σοπη θη ΐΑΓΥ 
ἢ45 αἷἶϑο Ὀθθὴ ἃ ὑγοῦ]θπη. Α5 ἰδχίυ δὶ διῃρ βοδίίοηβ, ἰΠῸῪ 566 ἴο 

θεϊοης ν ἴπ6 οὐπεσ τεχίμαὶ ἀρραγδαίιβ ἴῃ [86 ογ ἶσα] ἡοΐεθ. Α5 

ΒΟ ΟΠ ΔΙ αἰειηθηΐβ ἰΠδΐ ἰπίοστιρί ἴΠ6 Ργοόρτοϑϑ οὗ [πΠ6 Ηοῦγον ἰεσχί, 

πεν ταϊσῃϊ σοηνθη θην Ὀὲ Γοϊεραῖοα ἴο ἰοοϊποίαϑ ΟΥἹ ΔρΡρεῃάϊχοϑ; 

Δη4, ὈΥ τἰϑἰηρ, 51:18}} ἴγρθ, τηυςἢ 5ρᾶςε τηϊρῃϊ Ὀ6 ϑβανθα ἴοσ οἴδεγ 
τηαίίεγβ. Ῥγδοίίοα!γ, ἤόνζαενεσ, ἴἤεθα δα! !]οὴ8 ἅτ Τομηθη- 

ἰΆτὶε5 οἡ {πε Ηεργεν (οχί, δηἃ ἅγὰ ἰη(ογθϑίϊηρ δηα να] ]6 ΟἿΪΥ 85 

{Π6Ὺ γε γεδα ἴῃ {πε βϑᾶῖὴθ σοηηδοίίΐοῃ ἴῃ ννϊς ἢ 6 οΓα ρ]δοθα Ὀγ 

[86 δησϊθηΐ νεγβϑίοηβ. ἊΑςςοοσαϊηρὶυ, { πᾶνε ἀδοϊάρά ἰο ἰηϑεγὶ (ἢ 6 τη 

ἴῃ δαιᾶγα Ὀγαςκεῖβ ἰῇ ΤΥ ἰγδηϑίδίίοη οἱ {πὸ Ηδργον ἰεχί δἱ (6 

5816 Ροΐηϊθ ΏΘΓΕ ἴΠΕΥ ΓΟ ἰηϑοσγίθα ἴῃ ἰῃ6 οὔρίηαῖϊθ. ὙΤδυ5 (ΠΟῪ 

8 Ἀ6 τεδὰ ἴῃ {πῈὸ ΨΥ ἴῃ ΒΟ ἢ ΠΟΥ ΜΕ γα πηοδηΐ ἴο θὲ τεδαὰ Ὀγ 
{Πεῖσ δυϊμοτβ. 1,6εἴ μῸ οὔθ βΌρροθβε {πὶ {Ππ6 τηδίϊοσ ἰῃ ὈγδοΚκοῖβ 15 

τοραγαδα 85 δὴ ἰηΐερταὶ ραγί οἵ ἴῃς ἰεχί. [{ 15 ΟὨΪΥ [86 βαι]ϊοϑί οχ- 

ἰδηΐ σοι ηΐδγΥ {μαὶ 1 Πᾶνε ἰηϊοσνονθη τ (ἢ ς ἰοχί ἴῃ ἰΠ6 58Π16 

ΤΏΔΏΠΟΙ 8ἃ5 ΓῺ ΟὟ δηποίδίίοηβ. ΤΣ Ηθῦγεον ΟὝΣ Π4] 15. α15- 

ογϊηδίοα ἔσομλ ἴΠ6 Δι] Ποδίίοηβ ὈΥῪ ἴδ ἔαςϊ [Πδὲ 115 (ΓΔ 5] (!Ίοὴ 

15 σίνβη ἴῃ ἰἰα] 5. Οτσαϊπασν 1 μάνα ἰηβογίθα (6 δα ἀϊοη5 τ] 1ἢ- 
ουξ ποία ΟΥ σοπηπΊθηΐ, βίησα ἃ ΠΟΙ ΘΠΙΔΤΥ Οἡ πολ νου ἢδνα 

σδιτιοεαὰ {πὸ νοϊυμης Ὀεγοηά (ἢ6 ῥγοϑοσι θα ᾿ἰπλϊῖ5; Ὀυϊ  ΏΘΏΘΥΟΓ 

[86 νογβίοῃϑ 566 η1 ἴο Ὀγόβϑεσνα ἃ σοδαϊηρ ἰμδὶ Ὧδ45 Ὀδδῃ ἰοϑὶ Ὀγ 16 

Ηδοῦτεν, 1 ἤᾶνα Το4]]6 ἃ αἰἰοηϊίοη ἴο [(ἢ]5 ἔδςεί. 

Ιῃ ϑρῖΐε οἱ {ἴπ6 5:14}}Π655 οἵ ἴῃς ΒοΟΚ οἱ Ἐϑίπογ 115 ὈΙ ΡΠ Οσταρ ἢν 

15 ἜΧΟΥ σορίουβ. [15 4ι851-ἰορα] σπαγδοίοσ ραν ἰΐ ἃ ἰᾶγρε 

ΡΪΐδεα ἰῃ 1ῃ6 ἀϊδευπδίοηϑβ οὗ (με ἀοςίογβ οὗ ἴμε Τα. [{ ὴ85 ἴνο 

Ταγρυπὶβ δηα δἱ ἰεαϑί εἰρῃΐ ΜιΙάγαβῃθβ, δηὰ 4]} οὗ ἴπ 696 αν Ὀεεη 

τηδάδ ἴῃ6 Ὀ8515 οἵ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙ5 ΒΌῈΡΟΙ- ΠΟΙ ΠΙΘηΑΙ]65 8η6 αἰβΟ 55] ἢ 5. 

Μοζε 7ονν ]5} σομληδηΐδγ 65 μάνα Ὀθθη τυτὶ ἰἴ6ἢ ὉΡοη 1ἰ [Δ ὩΡΟῚ 

ΔΩΥ ΟἴΠΕΓ ὈΟΟΚ οχοερὶ ἴῃς 1,ἅνν, δηα {Π656 ἴῃ (Π6]Γ ἴσῃ ἢᾶνα Ὀθεη 

εχρ δίηθα Όν ἰδίεσ ϑοῆοϊασβ. Τῆς Ῥσγοῦίθμιλ οἱ ἰἴ8 σδῃ ῃ ΠΥ δῖ- 

τδοϊθα σὰς ἢ αἰϊοπέίοη ἰῃ 6 δαγὶγ ΓΟ γϑίίδη σεηίυγίεβ, δηα πα 

Δααϊοη5 οὗ ἴῃς Οτϑεὶς ἰοχὶ Ὀσουρῃςξ 1ἴ ἰηῖο ἴῃς αἰδουδδίοη οὗ ἴῃς 
ςδῃοηϊςοϊίν οὗ ἰπῈ ΑΡοσσγρῆα. ἴῃ πηοάδγῃ {{π|65 [15 Ὠἰδίοσί δὶ α1Π- 
οὐ65 πᾶνε Το4]16α ἔογίἢ ἃ μοβί οὗ ἰγϑδίῖϑεϑ αἰϊδο Κίηρ ογ ἀεΐεηαίηρ 

ἰῖ5 οἰ γ, δηὰ νυ 1 (ἢς 1α51 ἔενν γεδῦβ ἴῃς “ῬηΔΟΥΪοη βίθη ̓ " 

δᾶνα ἀοϊυρεά ι.5 ψ τὰ ᾿Ιτογαΐαγα ομἀθανουσίηρ ἴὸ ρσγονα ἴῃς Βῦγ- 



ὙἱΣ ῬΒΕΕΑΟΘΕ 

Ιοπίδη οὔρίη οἵ Ῥυσῖη. ΜνΥ ὉΠ ΟΡΤΑΡὮΥ ςοπίδίπ5 υρναγὰ οἵ 7γοο 
{165 οὗ θοοΪκ5 δηα δζγίἰςἰεβ ου Ἐβίμεσ. ΤῊΣ ποσὰ ἱπηροτγίδπι [4] 
οὗ [8656 1 δανε ἑουηά ἴῃ 1ἴΠ6 δάταϊγα Ὁ 6 ΠἰΌγασυ οὗ ΗἩδσίοσγα ΤὨθοϊορ- 

8] ΘουαΠΔΥΥ, δηα ΤΥ ἤρα {ΠΔΚ5 ἀγα ἀυς ἴο Ὦγ. (μαγίθβ 5. 

ὙΠδγοῦ, ἰδ ΠΙὈΓασίδη, δηα ἴο Μσ. Μ. Η. Απδηϊκίδη, [ἢ 8ϑϑιϑίδηϊ 

Πργαγίδη, ἴοσ ἴπ6 στοαὶ μεῖὶρ τῃδὶ {ΠῸῪ ἢᾶνα ρίνθῃ πὴθ 'ῃ Πυηίης 

ουὖἱ [656 ὈοΟΐΘ δῃηά ἰῃ ρυζτηρ ἴΠ δῖ δἱ τὴν ἀἰβροβαὶ ἴοσ ἰοὴρ ρεγ οάβ 

οὗ 6. ὙΠΟ στολὴν οσῖβ, τ [μ6 Ἔχοθρίϊοη οὗ δροιΐ Β[γ, 

Ιᾶνα ἰουηά ἴῃ {π6 Πἰγασῖθβ οὗ Ηδγναγά, Ὗα]6, δηα Ῥγϊηςοίοη ἴηὶ- 

νουϑ 65, δηαά οἱ Ηδγναγά, Ῥχϊηςείοῃ, πίΐοη, δηὰ ἴῃ Νὸνν Ὑοσΐκ 

788} ΤὨΘοΪορίς] δεπιίηδγίθθ. ῬὍΤὨδ σίςἢ ΤοἸ]δοϊοη οὗ {Π6 [6 ]5ἢ 

ὙΠΘοΪορίςα] δου ΑσΥ ἴῃ ῬΑ Ο ΑΓ σοηΐδ᾽ η58 Αἰ ποδὶ ΠΟ ζχ805 ἴῃ ἰῃ6 

5665 οἱ [ἐν 5 σοπιπηθηΐαγθβ. Τὸ ἴΠ6 ΠἰΓΑγ8η5 οὗ 8}} (ῃ 656 1η511- 

τς ἰ0η}5 1 νυ βῃ ἴο ἜΧργα 55 ΠΥ στα δ ἴοσ (ἢ 6 ἀϑϑϊβϑίδηος [ΕΥ̓ ἢᾶνα 
ἰνεῃ τὴς δηά ἴογ ἴ86 Ὀοοῖβ {πεν ἢδανα 50 ΨΠΠῈΏΡΙΥ Ρυΐϊ δἱ τὴν ἀ15- 

Ροβϑαὶ. Αϑἃ σϑϑυὶὶ οὗ ΤΥ ϑεδῦοῦ 1 πᾶνὰ γεδοῃδαά ἴῃ6 σοῃοϊυβίοη 
παῖ, ψ (ἢ ἐχοθρίίοη οὗ Μ55., 41} [86 θοοΚϑ ἰΠδϊ ἃ σἰπἀδηΐ οἱ [Π6 

ΟΙά Τοβίαπιθηΐ πϑοάς σΔἢ ΠΟῪ Ὀ6 ἰουηά ἰῃ ΑἸλογοΔη [ἰΓΑΓΙΘΒ 

4υϊα 45 Ἧ6Ὶ1] δ5 ἰῃ ἴμοβε οἵ Ευσορο, δηὰ (δὲ ἰῃ6 σοῃαϊ ΠΟ ἢ 5 
αἰϊδοῃρά ἴο {ΠΕΣ 156 8Γ6 τη ςἢ 1655 ϑἰσὶςὶ οἡ [ἢ Ϊ5 56 οἵ (ες Αἰἰδηῖς 

18 οὐ ἴῃ6 οἴμπεσ. [Ι͂ῃ βιιθϑεαυθηΐ γΓείεγθησθϑ ᾽ἴ 1] ΡῈ υηαετϑίοοα 
{παῖ 1 ἢᾶνε πὰ ῬΕΓβΟη Δ] δος655 ἴο ἴπε ᾿ἰτεγαΐυγα ππθητοηθα οχοερὶ 

ἴῃ σᾶ565 ΨΏΘΓΕ 1 ᾿ηαϊςαία [Π6 σΟΠΙΓΑΓΥ. 

ΓΙΕΝΙΘ ΒΑΥΓΕΘ ΡΑΤΟΝ. 

ἩΔΛΔΕΈΤΕΟΒΡ ΤΉῊΗΕΒΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΘΕΜΙΝΑΒΥ. 

τὰς, κπασασσρετβε, ἀὐσπσος, τα πἰ }9ς«.«Ὁὦἢ͵͵.--- ᾿ταυταδαισῳκαιναπανααν-----ἰαῦνας παππιασαο-πττ 
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ΑΒΒΕΚΕΝΙΑΤΙΟΝΞΕ 

Ι. ΤΕΧΤΘ ΑΝῸ ΝΕΒΘΙΟΝΞΘ 
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ΑΥ. Ξξῷ Αυϊδογίζεα νεγβίοη. 

Β -Ξ (οὐοχ Μϑβιϊοδηι. 
ΒΑ. ΞΞ- Βδεσ, ρμέμφμε Μοϊμνιέηα. 
Βγ. ΞΞ- ἙΕαϊξίοη, Βτγεϑεία, 1.492. 
Β' -Φ Βοιαρεγρ ΒΙΌ]6, 1ς16-17. 
ΒΞ: -- Βοπιρεῖς ΒΊΡ]6, 1526. 
ΒΤ. ΞξΞ Βαργὶοπίδη Ταϊπιυά. 

ΓςςζΊ -Ξ- Ὀοπιρ!υἱεπϑίδη Ῥοϊγρίοϊ. 

ὦ -- Οτσεεῖ Νεγβίοη, ἐχοερὶ 1... 
Ο. -  σίπβρυσῃ, εὖ. Βὲδίε. 

Η π-- Ἡεξγοδίδη τεοθηβίοη οἵ (Οὔ. 
Ἦ τ-- Ἡεῦγεν ςοηῃβοηδηίαὶ ἰοχί. 

3. τε, Αιΐῃ νεγβίοη οὗ Τσοιηδ. 
].5. Ξξ ]οβερῆυβ, 4". χί. 
ΤΤ. Ξξ 7 εγυβδίθ Τδϊπιυά. 

Κο π-Ξ Κεηηϊοοίξ, αν. 1,2ςἴ. 

1, -ῷ ζιυεϊδηὶς τεςεηβίοη οὗ . 
Ὦ  -Ξ- ΟἹα 1,Διΐη νογβίοη. 
ἘΠ -Ξ ΤἸιαἰΐη, Οοάεχ (οτγροίθης 5. 
ἘΡ --] τίη, (οάεχ Ῥεςῃίδηυ. 

Μ -- Μιίοβδε] 5, 8ὲὉ. Ηοδ. 
ΑἹ -- Μαβθογοῖῖς ρθγοεν ἴοχί. 
Μᾷ45.-Ξ- Μβϑοσδ. 

Ν - (οάεχ Βδβ]δπο-Ν αἰίςαπυϑ. 
Ν᾽ -ῷΖ Ηαρίορταρῃα, Νδρὶεβ, 1486. 
Ν: - ΒΙδ]ε, Νρ!εβ, 1491-093. 
ΝΊ. ΞΞ  Νεν Τοβίδπιοηϊ. 

Ο -Ξ- Οτϊφεηϊς τεςεηβίοη οὗ ώ. 
Ος. -ΞΞ Οεεἰάεηϊ4] Μ55. 

Ογ. Ξξ- Οτἱοπῖδὶ μ85. 

ΟΤ. Ξ-Ξ ΟἹὰ Τεβίδποηῖ. 

Ο -Ξ- οὲνδ, οἵ νατίδηϊβ οὗ ΑΙ. 

ΒΕ --- ῃε Βοβϑὶ, αν. 1εεί. 
ΕΝ. ΞΞ- Εονίϑοα Νογϑίοῃ. 

5. ΞΞε ΒΙ0]ε, ϑοηείΐπο, 1488. 

ΒΘ -- ϑγτίας νογϑβίοῃ. 
βι -- ϑγγίας, Οοάεχ Απιρτοβίδπαυβ. 
β: -- ϑγτίας, ᾿οπάοη Ροϊγρίοί. 
ΒΝ -- ϑγγίας, Μοβῃὶ οὐϊιίοη. 
βὺ -- ϑγτείας, ὕταπια οαἀϊιίοη. 

Φ' -- Εἶγοι Ταγραπι. 
Ζ' -Ξ- ϑεοοπα Τδγρυπι. 

ΟὟ Γβ58.ΞΞ Αποίθηϊ νογϑίοῃβ. 

χὶ 



ΧΙΣ ΑΒΒΒΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

ΟΚΘΙΝΕ Μ595. 

(ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ ΒΟΙΜΕΘ ΑΝῸ ΡΑΞΒΟΝΒ) 

19 ΞΞ Εοπιε, ΟΠἰακὶ Εὶ νὶ. 28. 
44 -Ξ Ζιίίδι, Α :. 1. 

52 τ ΕἸογεῆςθ, [ὑτγ. Αςα. 44. 

δῷ Ξ-Ξ Ἐοπηε, ναί. ες. αν. σ᾿ 

64 ΞΞ Ῥαγίβ, Ναὶ. ες. τσ. 2. 

68 ΞΞ Ψνεηίΐςς, 51. Μασ κ᾽ σσ. ς. 

71 ΞξΞ Ῥαγίβ, Ναῖ. ες. σι. :. 

74 Ξε Ἑ]ογθηςε, 1δυγ. Αςα. 7οο (40). 

6 ΞΞ Ραγίβ, Ναῖ. Ἂς. σσ. 4. 
93 ΞΞ ,οπάοηῃ, Β. Μ. Βρδ. ἱ. Ὁ. 2. 

1Ιοῦ Ξε. Βοίτασαβ, Β:10]. Οομη. Οε. 

187. 

107 Ξε Ἑεῖτδγα, ἘΒ10]. (οπι. Οςσ. 

188. 

108 Ξ-Ξ Ἐοπιο, Καῖ. στ. 330. 

120 Ξ- Νεηΐςς, 851. Μαικ᾽5 στ. 4. 

236 κΞ οπιο, Ναὶ. τσ. 331. 

243 τε Νεηΐςο, 581. Μασ 5 σσ. τό. 

248 -ιὸξιἀ Ἐοπιε, Ναὶ. στ. 346. 

240 Ξε Εοχῃο, Καῖ. Ρίυβ 1. 

1. ΒΟΟΚΘ ΟΕ ΤΗῊΕ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤ ΑΝῸ ΑΡΟΓΕΥΡΗΑ 

Δα. ἘπΞῖ. ξε Τὴ Ἐοσεῖ οὗ ἴῃς Βοοϊκ οὗ 

ΕἘππίδοσ. 

Ατ. Ξε ΑἸο8. 

1, 2 (ἢ. Ξξὸ ι, 2 (ῃσοηῃὶοϊδβ. 

σι. --ς (ὐδηίο εβ Ξξξ Τδε ϑοηρ οὗ 
ΟΠ. 

Πη. -Ξ- Ὁ γδηΐοὶ. 

Ὠι. Ξ--ς ᾿ευϊεσζοποῖηγυ. 

Ες. Ξ-- Ἐςοϊοϑίδϑῖθβ. 

Εςεὶϊὰ8. Ξ Εκςοϊοβϑὶδϑιϊίουβ. 

Ἐπὶ. -- Εϑβίοσ. 

Εχ. ΞξΞ. Εχοάιυ8. 

ΕΖ. Ξξε Εζοκίοὶ. 

ΕζΖτ. -Ξ- ΕΖιᾶ. 

ση. ---Ξ (σηεσϑῖ5. 

ΗΡ. -- Ηδρακίυῖΐ. 
Ης. -- Ἡαδρχαὶ. 

Ηο. ΞΞ- Ηοβεᾶ. 

15. --- Ιϑδίδῃ. 

70. ΞΞ 7οῦ. 
7ς. το ΤἜγε τ ]8ῃ. 

7ο. Ξξ Τοεὶ. 

7οη. τς Τοηδῇ. 

7ο8. -ς Τοβῆσδ. 

7υ. το Τυάρεβ. 
7Τυά. --ς Τυ ἢ. 

1,2 Κ. -ῷὸῷρ, 2 Κίηρβ. 

1,8. ΞοἪ 1 πες ΔΈ ΟΏ8. 
Ι,ν. Ξ-- [ν]ῆςυ8. 

Με. -- Μαϊδοῆι. 

Ι, 2 Μδςιξξ :, 2 ΜΜδο.βῦοδβ. 

Μι. ΞΞ- ΜΙ. δῇ. 

Νᾷ. --- Νῆυπι. 

Νε. Ξξὸ Νοδοι δῆ. 

Νυ. Ξε ΝΟ ΌΟΓΙΞ, 

ΟΡ. -- ΟΡδαϊδῆ. 

ῬΡι. -Ξ- Ῥγονοσῦβ. 

Ῥ5. -Ξ- Ῥ94]π|5. 

Ευ. ΞΞ- Ευ(ἢ. 

1,25. Ξξὸϑ , 2 ϑδῃιῇοὶ, 

ΤοΟΌ. -Ξ- ΤΟΡΪΐ. 

Ζςε. Ξε: Ζεςαγ δῇ. 

ΖΡ. ΞξΞ. Ζερῃδηΐδῃ. 



Αα. 

405. 

Απα. 

ΑΖ. 

(αὶν. 

Οδγρ. 

Γ85. 

ΓΠοε. 

(Ιος. 

Ο(οτγη. 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ΧΙ 

71:. ΑΥΤΗΟΚΒΒ ΑΝῸ ΝΕΙΤΙΝΟΘΒ 

--Ξ . Ε. Αὐἀδεπεου. 

τ: ΑΔ»πεγίζα 7ομγηαΐ οἵ 

δες απ ρμαρβες. 

Σ 1, Ε. Τ. Αμπάτέ. 

τὸ Ζείῥεολνεε 7ὼγν ἅ6γ»- 
ἐοϊορίε. 

- ΒΕ. Α. Ε΄. Βαστείὶ. 

- ὟΝ. ὟΝ. Βαιαϊ55ϊη. 

-άέ Ὁ.1, Βδυος. 

-- Μ. Βδιυτηρδτγίεη. 

Ξε Βτονσι, Ὠγίνεσ, Βγίρῃ, 

Ἡδεδ.-Εηρ. 1 εαίοον. 

Ξὸ Ἑ. Βεϊ]αγηίη. 

Ξε Ε. Βογίμοδυ. 

--- Ἑ;. (. Β.556]]. 

-- ΕΝ, ΒόιοΠοΣ. 

-Ξ Ο. Βοηδτί. 

τὸ . Βυχίοτί. 

-- Βεδίϊοαὶ! Ἡονγίά. 

Ξ--- Τ. ἀονΝ. (α]είδη. 

Ξε: Α. Οδίονίυβ. τ 
Ξε Α. (μδἹπιεῖ. 
Ξε . (δἰνίῃ. 
Ξε 7. Ο. σδγρζον. 

- ΡΟ (Ια585ε]. 

ΞΕ Τ. Κ. ΟΒεγπε. 

Ξε . (Ι]εσίςιιβ. 

Ξε (. Η. (οσηὶ!!. 
Ονὴ. δας. Ξαὰαε Ογἠϊοὶ ϑαοσνί. 

Ὠ δν. 

Ἀεὶ. 

Ὠιοϑί. 

11]. 

Ὁ τί. 

ὮὨγτα8. 

ΕΔ. 

ΕΒ. 

Εἰς. 

Ἐλϑι.. 

τς Α. Β. Ὠανίάϑοη. 

τς Ἐτὶοαγίς ἢ Πο] 1Ζϑο ἢ. 

τες 1,. Ὠ)]οβιοὶ. 

ΞΞξ Α. ὈΙΠἸμπλδηη. 

τὸς 5, ΒΕ. Ὀηῖνοσ. 

τς Τ͵ Ὠτιιβίυ5. 

Ξοὸ Ἐμογεϊοῤσάϊτ᾽α Βνήα»- 
μίσα". 

Ξοόὰ Ἐμογοϊορααΐα Βέδιίέξοα. 

--- 7. Ο. ΕἸςΒδοτγη. 

-- Ο. Ἐπιίυ8. 

Ξοὸ Ἐχρῥοεήονυ Τ μιές. 
Ξε Η. Ἐπ δά. 

-- Εχρῥοσίίον. 

Ξε Ο. Ε΄ Ἐγίζϑοδο. 

-- ΤΏς Οέραζα. 

-Ο ἮΝ. (ἐδβδηΐι5. 

-- Οὐἠίηρεοοδε Οεἰελτγίε 

Απηκείροη. 

-- Οδίῥίηρεομε Οεἰελνγίε 
ἸΝαολγέολέεη. 

-ε (. Ὁ. Οἰμβρυγα. 
-- Η, Οτοίϊ 8. 

-- Ἡ (. Α. Ηδνεογηΐςκ. 

--ἰ απο’ Πέοομανγ 
οἵ 16 Βέδίε. 

- Μ, ἩδητγΥ. 
Ξε. Ἡεγοάοίυ8.. 

-ε ἧ. Ἡενϊείι. 

- ΟἿ᾽ απῷὦ δενιμὲς δίμά- 
ἐδξς ἐπ Μεηιοῦγ οὗ 
Ῥ. Κ΄ Ἡανρεν. 

-ὸ ΗοΪπ)68 δηά Ῥαδγβοῃβ. 

το Ἰῦη ΕΖτ͵δ. 

Ξξξε [θη Μεοϊοςοῆ. 

τ )7ομγηαΐ 4. ἰαἰέφμε. 
-- 7ομγηαὶ οἵ ἐμ:6 Ανιεγί- 

εαη Ονίενμα!ὶ ϑοοίείγ. 

τς )7Ἱομγημαΐ οὑὗὁἨ Βιδι οαὶ 
1 ενγαίενε. 

ΞῈὸ 7ειυέεο"ῆ,.͵ ΕἘπογοῖο- 
αάδία. 

τ-- Τ ΣΕΓΟΠΊ6. 

τΟῷ Ἰμδέδοδες 7, ἡΠεγαίμν- 
δία. 

ΞΞ Τοβερῆυβ. 

Ξε ᾽αμνδονεν ΧΩ ῥγο- 

εοἰαμπέδονς ΤΆξοίο- 
είς. 

Ξ 7ειυίε Ομαγίενγὶν Κε- 
υἱει. 



χιν 

1. Τ. τ Τυμΐυβ δηὰ Ὑτεμιεὶ- 

1105. 

Κδιιρ. ΞΞ Α. Καδιιρἤδιυβοη. 
ΚΑΤ. Ξε- Ε᾿. δοδγδάοσ, δὲς Κεῖϊ- 

ἐμδομγίζεη ἐπᾶ ας 
Αι Τεσίανε Ή!. 

Καυ -- Ε. Καυϊζβοῆ. 

ΚΒ. Ξε Κεἠίηεολνηϊοῖε Βὲὃ- 

᾿ς ζέοίμεξκ. 
Κδηῃ ΞΞ- Ε. Κδηϊγ, Σελκνρεῦ. 
Κυςη. -- Α. Κυσπεη. 

145. Ξ-- Ῥ. ἀς 1,ἀραγάε. 

[,Ρ. Ξε (. ἃ 1,δρίάς. 

Μαι!. Ξ- Τ. Μαϊνεπάδ. 

Μασ Ξι 7. Μασίδπα. 

Μϑυγ ΞΞ Ε. 17. ν. Ὁ. Μϑυτεσ. 

Μδγ Ξο ]. Μδγεσ. 

Μεξ. Ξε Τγαοίαίες Μερία ἴῃ 

ΒΤ. δπὰ ΤΤ. 

Μεη. Ξε 7. 5. Μεμοςβῖυβ. 

Μεγ. -- Ε. Μεγεγ. 

ΜΟΙ). -ἃ ἫΜαραξῖὶη γὴν ἀὲε Οε- 
σομίοπίε μι. Ἡ ἐ5ϑεη- 

δομαῦ ἀες «μάφη- 

ἐληις. 

ΜΙιςἢ. - 1. Ὁ. Μ|ςἢ4ε115. 
Μώ. Ξε ΜιάγαΞςι Εξίμεν Καῦδα 
Μίᾷάα. 4.06 -ῷό Μίάγαςι Αδδα Οογγοη 

Μία. 1.. Τ. Ξε Μίιάνατι 1,σφαΐρ Τοῦ. 
ΜιφΦὦ. Μ. Ε-- Μιάγατη Μερήϊαιμ Ε-ς- 

ἐμέν. 

Μῴώ. Ῥ. Α. τ Μίάγαςι Ῥομῖηε Α}μον- 
ἔνι. 

Μώ. 5.7. τ Μιανγαςη δϑομεν Τοῦ. 
ΜΈήλ. Ξ-- Τῆε Μώηλπηα. 

Μάη. - 5. Μιυηβίοσ. 

ΜΝΜΟ. ΞΞὸ Μιμεμηρεη ἀδν ον- 

ἀεγασία  δοΐέεη ΟὉε- 

; δε] δομαΐ. 

Νει. --- Β. Νεῖοϊοσ. 

ΝΗΙΒ. - νυ, Νεμμεῦν. ΥΨ ὃγ- 

- ἐρρδμοῇ. 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

ΝΟΙα. Ξῷὸ Τ. ΝΟ άοκε. 

Νον. Ξ-- Ν. Νονϑδεῖς. 

Οεῖ Ξε 5. ΟὐἿἱὶὶ. 

ΟΙ5. ΞΞ 7. ΟἸβδδυβοη, ὄγαν- 

φιαϊκ. 

ΟΙΖ ΞξΞ Ογἱεπίαϊἐείδοῖε 1,11 - 

ἐεγαίμγ-Ζεμμηρ. 

ΟρΡρ ΞΞ 7. Ορρετί. 
ΟΞ9:. Ξε 1,. Οϑίαπαοε. 

Ῥας. Ξε 5. Ῥάρηϊηυβ. 

Ῥδγ. Ξ--- Ὁ. Ῥᾶδγοιι. 

Ῥαδὶ. -- 5. Ῥδίσιοκ. 

Ῥαυὶ!. ΞΞ Ῥαυϊυβ Βυγρεηβῖ5. 
Ρεϊ. -- (. Ῥε]!εδη. 

Ρύγᾳ. Κ. Ε. τ Ρίνφε Καδδὲ Εἰέίεξζεν. 

Ρ΄Ξς. Ξε 7. Ρ᾽βοδίοσ. 

ΡΚΕ. Ξ-- Κεαϊ- Επογοϊορδάϊε ζὼν 
ῥγοίεείαμϑολε Τ1}ε- 

οἰορὶς με. Κίνγολε. 

ῬΘΒΑ. Ξε γοοςεεάΐίηρς οἵ ἰδ 50ο- 

εἷείγ οἵὗΓ Βὲδίϊοαὶ 4τ᾽- 

οἠμεοϊοργ. 

ἙΔ1ΒΑΟ -ξ ΕδΌνὶ [ον Ὀεη Οεῖ- 

ΒΠΟΓΏ. 

ἙδΔπΊΌ. Ξε Τ. 1. δι δςῇ. 

ἙΔΑΘΗΉΒΩΜ -ῷ ΒΔΑΌΌΙ ϑαπιοὶ Ὅδη 

Μεὶῖν. 

ἘΔΘὮΙ Ξὸε ΒαΌΌΙ ϑοϊοσηοῃ ὕδη 

Ιϑδδς. 

Ἐδν. ΞΞἨ Ὁ. αν] ηϑοη, 

Ε2:. -- Κευμς ἀδς Ἑμιάδς 7.- 

ὑε5. 

Εεου -ο Ε. Εουβ5. 

Εἰ. --- ΕἙ. Εἰοῆπι, ΤΠ αμαιυδνγ- 

ἱεγδμολ. 

Ἐγ8 Ξε Ν. Ἀγϑ5ε]. 

54]. Ξο 7. δα] δηυβ. 

58ης τς (. ϑδηςίΐυ. 

58ὲ, -Ξ- ϑοοηκοὶ5 Βὲἐδεὶ-], εαί- 

οοΉ. 

Θ΄. ἢΓ ΞΞ Ἐ. ϑεϊγδάοσ. 

ϑοδὲ -- Ε;. ϑομὕτγοσ. 



ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

σου. --ς Εὶ, . ϑεδυ. Χδῖ. ΞΞ- Ε.. ναδίδθϊιε. 

528. τ 5.218 δέοομανγ οὗ ] Υῖι. Ξ-- (. γιγίηρμα. 
ἐπε Βέδίε. 

δεῖ. -Ν. δώσ Ῥ)εςί. Ξ- Ἡεείνεμ 7 Α 5 4 δ ηι- 

θ δε: Ξι ϑίερτα ᾿ , δὲγ᾽ ς Απηοίαδοης. 
5Κ. "- Τλροίρβμκὴς διιδίεν χὰ  -- Ο, Πάοθοοτ. 
Ἔδῃ Ἐ φούε {Ἅ1|ὀ |-Η. ΜΠΙτίομ. 
Ρίεξ. Ξε Ε. ϑρίερεὶ. ἔ Ε 

ςς Ξε: ϑἰοσίτίο ἃ. ϑιδάς, Δ Ως. Ξ-Ξ Η. Μυ μοΚΙεσ. 

εὖ. Ἡνίεγόμολ. ΨΖΚΜ. -τ Ἡίῆήεμεν Ζείεομνγί γῶν 
ϑίδ. -- Β. ϑίδάε, Ἴγαρερποδκ. ἀὐὴε Κιωμάες ὧες Μογ- 

51. --- Ἡ. ϑίγδοκ. ξεπἰαηάες. 

5ιγα. -- ΑΟ Ὗ. 90 : : Ὁ ἘΚ: γαϊφ. τε γαϊφωι δλένε'οπΐ. 
5101. --ς Ν. διγίψεὶ.. ἐμ 

Υοϑ. Ξε Ὑοβίρροη. 

ΤΊ. Ξα Μεγεῖο Τίρωγύμα. 

Τί. ΞΞ]. Τιππυβ. ΖΑ. Ξ--- Ζείεοννεε 7ὼὦγ 4.557)- 
ΤΙΖ. ΞΞ- Τεοίορίξοπε ΧΖπεγα- γἱοϊορίδ. 

ἐμγεεμμη. πότϑὲν ἑ : ᾿ 
Τ5. -- Τλδοἰορέτελιε διμαίρη. ΖΔ 17). τα Ζεμεολνηῦι Γὼγ ἀε ὧδ 
Τ5Β4. τ Τναηπεαοίέονις οὕ ἐμ: 50- εἰ ᾿ 

ἰοίγ 97 ΒίδΙἑοαὶ Α4:- ἘΠ ΦΟΒΟΥ͂Ν: τ εν. ΖΌΡΨ. τ Ζείμεολινεγε ἀδς ἀδι- 
ΤΤ. τα Τμεοϊοξίεοικ Τιϊά- δόμεν Ῥαϊὰσιἧπα Κεν- 

σελ. εἴη. 

ΙΪν. ΟΕΝΕΒΚΑΙ, ἘΘΡΕΓΟΙΑΙΙῪ ΟΕΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

ΔΌτγ. -- ΔΟὈτγενϊδιίίοη. Ασ. ΞξΞ Ασϑδῖς. 

8058. Ξ δυβοϊυϊε. Ατϑπι. ΞξΞ Αγδπηδίς. 

ΔὈβίγ. Ξξὸ δυβίσαςϊ. τί. Ξξ ἃγίϊς]β. 

δες. --- δοσυβδίϊνα. Α5. Ξε Αϑϑυτσίδῃ. 

δες. (οὔ. 5ΞΞ οσορπδῖς δος. 

δος. ΡΕΙ5. ΞΞ δος. οὗ ρΡεγβοῃ. ΒΔ. ---Ξ ΒδὈγ)]οπίδη. 

8ςς. τεὶ 5ΞΞ δος. οὗ (Πίηρ. Β. Ατϑπι. ΞΞ Β᾽Ὀ]ςαὶ Αγαγηδῖο. 
δες. ἴο Ξ-Ξ δοςογαϊηρ ἴο. 

δεῖ. Ξε δεῖϊνο. ξ. Ξε εἶγεα, δου. 

44]. ΞΞ δα]εςῖνε. οδι8. ΞΞ σδυβϑίϊνε. 

8αν. Ξξ- Δανογῇ. ςοά., ςοαα.ΞΞ οοάοχ, ςοὐϊςδ8. 

αι. Ξε δἰϊζοσ. ΄. ΞΞ ζΟΉ 767, σοΙΆΡΆΓα. 

ἀλ. . Ξξ ἅπαξ λεγόμενον, ποτὰ | ςοζ. ΞξΞ ςορῃηδίε. 

ΟΥ ΡὮγ. υϑεά οῃςα. ΓΟ]. Ξ-- (οἰ ]εςῖδνα. 

αἱ. Ξε εἰ αἰΐἑεν, πὰ εἶσιν. (ΟΠΊΠ. ΞξΞ ζοη ΠἸΘΠΪΔΙΙ68. 

α. ]. ΞΞ- αὖ ἰοσιηι. ςΟΙΏΡ. ΞΞ- ζουρϑζα. 
αἷνν. ΞξΞ αἰ νυδυ3. ςΟΠοΓ. Ξ--- ςοῃοτζοῖδ. 

δροά. ΞΞ Δροαοϑβῖ3. ςοη͵). Ξξ- ςοῃ)υποίίοη. 
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ςοῆβθς. εξ οσοῃϑβεουῖίνα. ῃ. ΞξΞ πουῃ. 

ΠΟ. Ξξ- ςοηἴτγδεϊ, σοηίταεῖεα. Ὡ. Ρ. ΞΞ ΡΙΌΡΕΟΓ ΠΔΙΏΊ6. 

ο51Ὁ. Ξξ ςοῃβίγυςϊ. Ὦ. ὈΓ. ἰος. ΞΞ Ῥγορεσ πουῃ οὗ ρἷδοε. 

Ὦ. υη]. -Ξξ πουῃ οὗ ὑπ]. 

εἰ ἐν ρου δ ΝΗ. -ἶ Νὲν δδτον, 
σε τ σεέηγε: Νίρη. τα Νέρμαὶ οἵ νετῦ. 
ἀεὶ. - ἀεῖο, 5ἰτῖκο ουΐ. ᾿ 
αἀἰτῖοχ. 5ξ ἀἰτορταρῆγ. οὗ. Ξ-- οδ]εςῖ. 

ε.(. Ξο ἐχοερἰὶ ργαίΐα, ἴοτ ἴη- ἽΣ ΞΘΡΕ ; 
πόθι ΟΡΡ. Ξε Ορροϑιῖθ, ἃ8 ὁορροβεᾶ ἴο 

εἶον. πὶ οἰσου ποτα. ΟΥ οοηϊταϑίεα νι. 

68Ρ. --ς σβρδοΐδ ]γ. Ρ.- Ξς ΡΕΓβοῦ. 
ΘΙΠΊΡἢ. ΞΞ ΘΕ Ρἢ 85:5, δι ρῃδίϊς. Ρδσῖ, Ξ-Ξ ΡΔΓΙΟΪΘ. 
ΕΚ. Ξοὸ. ΕἸ ορὶς. Ρ858. Ξε ρϑϑϑῖνε. 

δχο. ΞΞ ὀχοθρῖ. Ῥί. ΞΞ ρεγίοοϊ. 
: ΒΟ ΗΕ ΤΣ ῬΗῃ. Ξξ- ῬΒοθηϊοϊδῃ. 

ἔρὶ. Ξ-Ξ- ἐευγηΐηα ᾿]υτα). ἍΝ ᾿ ὐβααν ̓ 

ἴτ Ἐπ τὰ Ρί. -- Ρίαὶ οἱ νετδ. 
ἔτεα. --- ἐγεαυεπίδινε. Ὀἰ. -ε- ῥἰαγαὶ. 

5. τῷ ξεμηϊηΐης βἰησυϊαγ. Ροβί-Β. -- ροβι-Βίδιςαι. 

σε. -- Οσεεῖε. Ροβίεαχ. 5Ξξ ροβίεχι)ς. 
ΡΓ. ΞΞ- ργοοδαάδάα ᾿γ. 

δαρίοζ. 5ΞῷῈὸὶ βαρίοστγαρῆγ. ῥγεά. τα ργοαϊοαίο. 

ἜΣ τὶ ἀμηῦθ, ενοζα Ρτγοῦχ. ΞΞ ρσγεδχὶὶς. 

"ἢ τ οὐ μτΑ Αὐβδῶ: Ρτεβ.  δΞΞ ῥγερπδηΐ. β. τε Ηπραεὶ οἱ νοτὈ. Ῥτερ. τ ργεροβέιίοη. 

ΗΠ μραϊΡ. τε ΗΠ ἐπ ραϊρεὶ οἱ νετΌ. Ρτοῦ. τ ριοῦδθῖο. 

ἱπιρῖ. --- τ ρογίοςοϊ. Ρτοη. Ξὸ ρσοποῦῃ. 

ἵπιν. Ξα ἱπηρεγδαῖίνο. Ῥίς. Ξε Ρδγίςρὶο. 

ἰηαοΐ. τα ἰηαεβηϊϊοα. Ρμ. -- Ῥμαὶ οἱ νετγὃ. 

ἴηΐ. Ξε ἰηβηϊενα. φιυ. -- φμοὰ υἱάδ. 

ἱ.Ρ. πὶ ἴῃ Ρδ0.86. 
ἐκ. -Ξ 24 φμοΐά, ἴῃς βαπιε ἢ. | τεῆ. Ξ-- τοεχῖνα. 

ἰπῖγαη8. 5ΞΞΞ ἰη γδηϑιεῖνα. τοὶ]. ΞΞ- το δίϊνο. 

58. τ υββῖνα. 81. ΞΞ- βϑιβῆχ. 

: 588. Ξε β' σΌ δγ. 

ταις ΚΤ ΤΑΙΠΙΣ ὅ4. το ξο]οννδά Ὁγ. 
Ἰ.-ς. δ ἰαϑῖ Οἰβθοης 5ἷ. τες σίαίμ5, 5ϊδλῖο, βἴαϊνναο. 
;ιι. --- ᾿ἰἴογαὶ, ἱππότα ]]γ. ϑυ δ᾽. τα βυδἠεεί. 

ἰος. 5Ξ Ἰοραὶ, ἰοσϑιεγ. 508. Ξ- βΒυ ρβίδηενα. 

τη. Ξξ- ΣΤ 850 0}1Π6. διυ. -ς σμὸ νοοξ. 

ΤΩΡ Ι. Ξ-Ξ Τῃ8 50 0} 6 ΡΟ] ΓΑΙ. ΒΥ}. ΞΞ ΘΥΠΟΠΥΙΊΟΙ8. 

ΠΊ5. ΞξΞ σηδϑου]Ἕης βϑἰησυϊαγ. ϑγτ. Ξ-- ϑγτίδς. 
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-. Ξ-- σης β(ο]ονίπα ἃ πιιπὶ- [| ν. Ξε νεῦβ6. 
Ὀετ). ν Ξ- νἱάε, 566 

τς. Ξ- ἴγβῆβροϑε. νὉ. ΞΞ-Ξ νεγῦ. 

ἴγδῃϑ5. Ξ-Ξ- ἰγδηβίϊνε. 

Νν. ΚΕΜΑΕΚΘ 

ΒΙΌ]οΑ] ραϑϑαρσοβ τὸ οἱϊεα δοοογά- [ Ῥσοροσ πδᾶπιθ8 σεΐοσ ἴο εὐἱοηβ οὗ 
ἰῷ ἴο ἴΠε νεῦβ68 οὗ ἴῃς Ηδῦγεν ἰεχῖ. Ὀοοΐκ8 (( 65.237). 

ΝΙυΠΊΘΓΔ]5 ταϊβοα δῦονε ἴὴς [ἴης (1) ῬΓΟΡΕΙ ὩΔΙ68 υ80}8}}}7 τεΐεσ ἰο 

Δίζεσ ΠυτηοΓα}8 ἀεκι χπδίϊηρ Ομαρίογβ 
ἱπαϊοδία νεσβαβ (μη, 63); (2) δἴϊεσ 

ΜΌΓΚΒ ὉΡροη ἘβίΠεῦ πίνε ἰῃ ἴῃς Ηἱ- 
ἴΟΙΥ οὗ Ιηϊεγρτγοείϊδιίοῃ. 





ἹΝΤΕΟΒΘΌΟςΤΙΟΝ. 

Ι. ΡΙΙΑΑΓΕ ΟΕ ἘΒΤΗΕΕ ἽΝ ΤΗΕ ΟἹ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 

δι΄. ΡΙΑΟΕ ΙΝ ΤῊΕ ΒΕΒΒΕΝ ΒΙΒΙΕ. 

ἴῃ σοὐϊςαδ5 δηἀ ῥγιηϊεὰ εὐϊίίοηβ οὗ (η6 Ηδῦτεν Β.0]6 (ῃς Βοοκ οἵ 

ἘΞΙΒΕΓ 5 οἣς οἱ {πε Κα ληδιηῖηι οὐ “τὶ μ᾽ (παΐ σοποδίαΐς (Π6 

ἱγτά ἀϊνίϑίοη οὗ (6 ΟἿ. «απο. Τῇε νᾶγίοιιϑ δυγδηρεπηθηΐβ ὃΐ 
[Π6 Ῥοοῖκϑ (δῖ ἔογπι (5 σο] ]δοῖοη γα Ἔχ 164 ἰη ἴῃς [ΟΠ] νης 

[Δ 65: 

Ι 2 3 4 
ΕΚυιὴ Ευϊιῃ ΒΕυιἢ ζῆνσ. 

Ῥα54]. Ῥα2]. Ρϑ8]. Ευδ΄ 

7οὉ 7οὉ ]οῦ Ῥ88Ι. 

Ῥτον. Ῥτον. Ρτον. ]ο9Ὁ 

Εςεὶ. 5ΟΠΚ 5ΟΠΩ Ῥτον. 
5ΟΠΩ Εςεὶ. Εςεὶ.: ΟΩΚΖ 
1, διὰ. 1,1. 1, Ἄτὰ. Εςεϊ. 

Ὠδῃ. πη. ΕΞιἢ. 1,Ἄτὰ. 

ἘΞιἢ. Ἐ51}. Ὠδη. ἘΞ}. 

ΕΖτι.-Νε. ΕΖι.-Νο. ΕΖ2Γ.-Νε. Ὠδη. 

Γηγ. σῇνσ. Γηνσ. ΕΖτι.-Νο. 

ΤΗΣ Βγβὶ οὗ ἴῃόρα διτάηρεπηθηῖβ ἰ8 ἰμαὶ οὗ ἴπε Μδατγίά οοάεχ οὗ Α.Ὁ. 
τ28ο, οὗ ἄνε οοὐϊΐςεβ οὗ ἴπε Βτι 5} Μυβεουπη, ΠΑΠΊΕΙΥ ΗδΊεΥ 1528, 
Αἀὰ. 1ς2ς, Οτ. 2212, Οτἵ. 2375, Οἵ. 4227, δπά οὗ ἴῆε Βδγ]οηΐδη σοάοχ 

Βετ]η Οἵ. Ου. όϑο. ΤΉ ΪΞ5 ογάσσ ἰ5 ἴδε ἰεδϑὶ Ἰορίςδὶ ἀπά, ἱμεγεΐογε, ργοὺ- 

ΔΌΪ ἴῃ τηοβῖ ῥγὶπιῖϊνεο. ὙΠὲ Βδογ)οηΐδη Ταϊπλυά, οὐζ οαγ δὲ 655 

οὐ ἴΠε6 βυδ)]εςῖ, ἀεοαγεβ 1 ἰο θῈ {πὸ οοττοςῖΐ διταηρετηθηὶ (Βαδα Βαίλγα 
14). 

ΤἼΣ βεοοης δετδηρεοιηδηῖϊ 15 ἑουπα ἰη οἠς σοάοχ οὗ {δε Β τ 5 Μύβουπι, 



ΕΘΤΗΕΕ 

Αἀά. 15252. [ἰ αἰ ἔεῖβ ἔτοστῃ ἴῃ ἢγϑί τε γεὶν ἴῃ ἴΠε ἱηνεγβίοη οὗ {πε ὁσάθγ 

οἵ Ες. Ὧἃηὰ ϑοῆγψ. Ἐς. 5 ρἰδοθὰ ἰαϑῖ, ροβϑὈΪγ, Ὀδοδυϑα ᾿ἰ 15 τορασγαεα 85 ἃ 
Ρτοάυςῖ οὗ ϑοϊοπιοη 8 οἱά ἂρε. 

Τῆς (Ὠἱγὰ διταηρεπιοηΐ ἰ5 [μαὶ οὗ τε Ῥαγὶβ σοάεχ (Α.Ὁ. 1286) δπὰ 

Βιιβἢ Μυδβευτῃ Οἵ. 2ορι. [ἰ αἱξεγβ ἔγοσι ἴῃς βεοοηα ἴῃ ἴῃς ἰγδηβροϑὶ- 
κἰἴοη οὗ ἤδη. δῃά Εβι. ὍΤ15 Ὀσίηρβ ἰομοῖμοσ ἴῃς ἔουγ 1{{|6 θοοΪκ5, ϑοης, 
Ἑς., [,81., ΕΞῖ., ἃπα 5 [πεγοίοσγε ἃ βῖδρ ἴῃ ἴδε αϊγεςϊοη οὗ [με ἐογιηδίίοῃ 

οὗ ἴῃ 5 -ςοἸ]δοϊίοη οὗ ἴπε Εἶνε Μη μΉ  διἢ οὐ “ Ἐο]15.᾽᾿ 

ΤΠ ἔουτγίῃ διταηρειηεηΐ ἰ5 ἑου πα ἴῃ ἴμ6 σοάοχ Ατγυπάςὶ Ογθηΐ. τό. 

τ αἰβετγβ ἔγοπὶ ἴῃς ἰπϊγὰ ΟΥΪΥ ἴῃ ἴῃς ἰγαηϑροβίτίοη οὗ (ἢ. ἔγομῃ ἴδε ἐπὰ 
ἴο ἴπε Ὀεχὶπηΐης οὗ ἰῃ6 ΗἩδρίοσταρΒδ. 

ς 6 η 8 

Ῥα4]. Γηνγ. ΓΙ γ. Ῥ581]. 

]9Ὁ Ῥ58ὶ. Ῥο4]. Ῥτον. 

Ῥτον. 7090 Ῥτον. 7οῦ 

Ελι Ῥτον. 700 ΞΟΠ 
5ΟΠΩ Ευτἢ Ὠδη. Εν 

Ἐςεὶ. ΞΟΠΖ Ειῆ Ιλ. 

1, Ἀτλ. Εςεὶ!. ΘΟΙΖ Εςεὶϊ. 

ΕΞ}. Τἅπ|. Τ ἅτ. Ἐϑι}. 

Ὠδη. Ἐ51}. Εςε!. Ὠδη. 

ΕΖγ.-Νε. ΏὮδη. ΕΞ}. ΕΖτ.-Νε. 

σῃνσ. ΕΖτι.-Νε. ΕΖτι.-Νο. σἢγ. 

ΤΗς ΒΓ1ἢ διτδηροπιθηΐ οσοὺγϑ ἰη ἴῃς σοάεχ Βγἰ5ἢ Μυδβεὺπὶ ΟΥ 2201 

(Α.Ὁ. 1246). [11 15 ἀεγίνεα ἔτοτῃ με {π|γτὰ ὈΥ (ῃς ἰσαηβροβιτἴΐοη οὗ Ευιἢ 

ἴο ἃ ροϑἰτἴοη Ὀεΐογτε ϑοηρς οὗ ϑοῆρβ. Ηδτγε ἴογ ἴῃς βγϑβὶ {ἰπ|ὸ ἴΠ6 ἔνε {{{||Ὲ 

Ὀοοκβ, Βυ., ϑοηξς, Ες., 1.ἅπ|., Εϑῖ., δγὰὲ στουρεα ἴῃ δε 50Ὀ-ςο]] οι οη 

οἵ (ῃς Εἶνε Μρδι. ὌὙΠΟΓα 15 ηο ἴγᾶςεο οὗ [Π]15 στουρίης ἴῃ ἴῃς Ταϊπιυά 

οἵΥἵ Μιαγδϑῆϊπι), ΠΟΥ 15 ἴπ6 πᾶς Εἶνε 2 .Ρ μη δέν πον. [Ιἴ ἄσγοβθα ἀυΓ- 

ἱπῷ ἴπε ΜΙάα]ε Αρεβ 'ἱπ σοηβοαῦθηςα οὗ [86 ᾿ἰτυγρῖοα] 56 οὗ ἴπε8ὲ Ὀοο ΚΒ 
ἴη 1ἢς 5δγνῖςς οὗ ἴΠε Θυηδρόρια. 

ἼΒε 5ἰχὶ ἢ διτδηρεπιεηὶ 5 ἐμὲ οὗ ἴΠ6 51. Ῥεϊεσβθυγς Βα γίοπίδη οοάδθχ 

οὗ Α.Ὁ. 1207, Βυι β Μυβευπὶ σοαϊςο5, Ηδγὶον ςγιοτιι, Αἀά. 15251, 

τηοϑὲ ϑρδηΐβῃ Ἴοαά,, δηά σηοβϑὶ οοὐάά. ψ ἢ Μαββθογεῖὶς δρραγαῖυβ. [1 
αἰ ογβ ἔγοσα ἴδε ΒΓ ἰπ ἴΠ6 ἰγαηϑροβιζίίοη οὗ (ἢ. ἔγοσα ἴδῈ εηὰ οὗ ἴδ6 

Ηαρίοσταρμα ἴο {πε Ῥερίππίηρ. ὙΠῸ Μαβϑβογεῖίς ἰγεδίϊβε “ἐάλαίᾷ 

᾿εμᾶνῖηι (Α.Ὁ. 1207) ἀεοίαγεβ [ἢ18 ἴο ΡῈ (Π6 ογϊμποάοχ Ῥδ]θϑιϊηΐδη δγ- 

ΓΑΙ οπιδηῖ, 8Δπα παῖ ἡν ὨΟὮ Ρδοοβ (ἢ. δἵ {μ6 επὰ ἴο 6 δῃ ἱπποναίϊοηῃ οὗ 

“6 πηδη οὗ δῃϊηατγ᾽᾽ (ο΄. ϑίγαςκ, ΖΖΤ,. χχχνὶ. τ8)ς, "ἢ. ὅος). Τὶ ἰ5 ἃ 

πλϊϑίακο. (ΟἿ. νὰβ ποῖ ἴδκδθη ἱπίο ἴῆς σϑποῇ δδυὶυ, Ὀδοαιβα ἴ ννὰ8 ποῖ 

ποοάςσα δἹοηρϑίάς οὗ ϑαπιιοὶ δπὰ Κἰηρβ; ἀπὰ ἤδη ᾿ξ τνᾶ5 δα ἀεά, ἴτ τνὰϑ8 

ΔΡΡοπάσά ἴο ἴῃς ἐπά οὗ (με οο]εςϊίου. ΤῊΣ ἱγδηβροβί(ίοη τὸ (ῃς Ὀερίπ- 
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πἷπρ ᾽5 ἃ ἰδίς αἰϊεγαϊΐϊοη ἄυς ἴο ἴῃς ἔαδεϊ {πὶ πιοβὶ οὗ ἴῃς μἰβίοσυ οἵ (ἢ. 

θεϊοη 5 σὨγοποϊορίοδι!ν Ὀείογε ἴῃς τεϑὶ οἵ ἴῃς Κα ληδηῖηι. 

ΤΠε βενεπῖῃ διτδηρειηεηῖ ἰ8 (ηδὶ οὗ [με οοάεχ Βγ 15} Μυβεῦχα Οτ. 

2626-28. Τὶ ἰ5 ἀεγίνεα ἔτγοπι ἴμε δἰχίῃ Ὀγ ἴῃε ἰγδηϑροβίϊίοη οὗ [Ὁ. δῃὰ 

Ῥγτ., τῇς Ἰάδα Δρρδγεῃῖν Ὀεΐπῳ ἴο ρῥίαςς ἴπῸ τυτιπρβ οἱ ϑοϊοπιοη ἱτηπλο- 

αἰδίεϊν αἰϊεγ της τὶ πρβ οὗ Παν!ά. 
Τἢε οἰσῃῖῃ διταηρεγηδηὶ 5 ἴπδΐ οὗ πχοϑί (σοσηδη δηα Εσεηςῇ ςοαα. 

δηὰ οὗ 8]} (πε ργὶηῖθα εαἀϊίοπϑ, Ἔοχοορὶ {πε ἢγβιὶ ἴἤγες δηὰ ἴῃς Βοιηθεγ 
αυδγίο εὐϊιίοβ οὗ 1521 δῃηὰ 1525, ψῃεγε ἴπε Εἶνε Μήρμή διμ ἰοἰϊον ἴῃς 
Ῥεηίδίευς ἢ. ὉὨΪ5 ΟΥΩοΓ 15 ἀεγίνεα ἔγουῃ ἴῃς δἰ ΌΥ ἴῃς ἰγδηβροβιτοη 

οὗ 10. δῃὰ ῬῬσγ., Ευ. δηὰ ϑοηρ, Ες. δῃὰ 1.8. [1ῃ {πὶ8 ψὰὺ ἴῃς Εἶνε 
Μη ΜΉ δι. σοτὰς ἴο βίδπα ἴῃ ἴῃς ογάδσ 'ῃ νυ] ἢ [ΠΟῪ γε γεδὰ οἡ (ἢε ἅνε 
πτεδῖ μοῖγ ἀδγϑβ οὗ ἴῃ γεᾶσ. ϑοηᾷρ ἷβ τεδὰ δὶ Ῥδβϑονεσ ἰη ἴῃς ὅγβί τῃηοηίῇ, 

Ἐυ. δἱ Ρεηίεοοβὶ ἴῃ ἴῃς [Ὠἰγὰ τηοηΐῃ, 1.8. οα ἴῃε ἀπηΐνογβαγυ οὗ ἴῃς ἀ6- 

βίγσυςοη οὗ ἰῃς ΤΕ ρΪο ἰπ ἴῃς ΒΓ1ἢ πποηίἢ, Ἐς. δἱ {πε ξεδϑὶ οὗ Το γη 8016 8 

ἴῃ ἴῃς βϑονθηϊῃ τποηΐϊῃ, δηα Ἐπὶ. δἱ ἴδε ἰεαϑὶ οἵ Ῥυτγὶπι ἴῃ ἴῃ ἵν ἢ 

το. ΤᾺ Ϊ5 διταηβεοιηεηΐ 15 ἴῃς ἰαίεβιὶ οἱ 4]1, βίπος [18 ᾿ἰταγρχῖς] α58 

οὗ 6 Εο]15 ἀϊὰ ποῖ στον ρ ὑπ} [ῃε Μίααϊ]ε Αγεβ. 
Ιη ἴῃς οδοῖα! βγπαροχυε-το } }]8 ἴῃς Βοοκ οὗ Εδϑι. 15 ἔγεχυςηιν ἑουπὰ 

ἱπητηθαϊδίεὶν αἰΐζεσ (ἢ 1ἀνν, 1685 οὐἴϊεη ἢ (δε οἴμεν Μήρλ διμ, δπὰ 

ΓΆΓΟΪΥ ΜΙ τς Μή Ή διἢ πὰ Η αὐάνδι, οἵ Ἰεββοηβ ἔσοση ἴμε Ῥσορβδεῖβ. 

ΤῊΪΒ ΔΥσδηβοπηεπί 15 ἀυς ἴο ἴπε ἀεβῖγε ἴο ἢανε ἴἢ 686 ὈΟΟΪ(5 'ἰῃ ἃ σοηνεηϊεηῖ 

ἴοττῃ ἴογ ᾿ἰζυγαίςα! ι.586, δΔηὰ 5. εν] θην ἴῃς Ἰαῖεβί οὗ 4}1 {πε στουρίηξϑ. 
Το νϑγυϊπα διγδηρειηθηΐβ οὗ πε Μ λΊδικ ἴθ ἴπὲ ϑγηαρορυε-το ]β 
ςογτεβροηἃ ἴο ἴπ6 δισδηρεπηδηῖϊθ ἰη ἴπε Ηδρίοσταρῆα αίνεπη ἀρονα. 
Οτάεγβ 5 δηὰ 6 δζγε γεργεβεηϊεὰ ΌΥ ἴπε Ἵοοαά. Βτγίτἰϊ58 Μυβευμι, Ηδγίου 

5773 8ηἀ ἩδΙΕΥ 1ς2832. Οτάεγ 7 15 γτεργεβεηϊεα Ὀγ Ααά. 1ς5282; ογάοσ 8, 

ΌΥ Αἀὰ. φ4οο, Αἀά. 9403, Αἀά. τ9γ7γ6, ἴῃς ρῥτὶπίεα εαἀϊοηβ οὗ ϑοποῖπο 
1488, Ν,Αρ[ε8 1491-1, Βτεβοῖὶδ 1492-4, ἀπὰ ἰῃε Βοιήρεγς αὐδγίο εὐ] Οἢ5 

οὗ 1521 δηὰ 1:25. Τδε ρΡεου]δγ ογάδσ, Εϑῖ., δος, Ευ., 1.8., Ες., ἰουπά 

ἴῃ ΑΔα. 9404, Ηδειεν ς7οό δπὰ Ογθηΐ. 2)γ86, Ὀυϊ ποὶ ἑουπα 'π ΔΠΥ σΆ ΠΟ 5 

οὗ ἴπε ΗἩαρίοστγαρμδ, μ88 εν! άθηι!]ν ἀτίβεη ἔσγοπι (πὸ ἰαίεγ δα ἀϊίοη οὗ ἴῃς 
Τοτηαἰπίηρ ἔουγ Μ΄. ἢ ]Π|διθι ἴο ἃ το νυ ἢ ΟΥ̓ Π4}}γ σοπίαϊηεα ΟὨΪΥ ἴπε 

Ῥοηϊδίους ἢ δηὰ Ἐδβίπεσ (5εε Οἰηβθυγα, 7 γοάμοίίοη, ὈΡ. 1τ-8; Εγ]ο, 

(απο, Ὁ. 280). 

δ 2. ΡΙΑΟΕ ΙΝ ΤΗῈ ΟΕΕΕΚ ΝΕΕΒΙΟΝ. 

Ιη στεεῖ οσοαά. δηά [1518 σίνεη Ὀγ ἴῃς Εδίμογϑ, ἴ[πῈ Ῥόοῖβ5 οὗ (ῃ6 
Ἡδρίορσταρῃδ γα ϑοδίςογοαὰ ἴῃ νασίοιϑ ροϑί 05 διηοηρ ἴῃε ΕὈΓΓΊΕΓ 

Δηά [1,Δἰἴ6γ Ῥγορῃείβ. Ει. αἰνναγϑα ἔο]ονθ 7. 1.8. 156 Δρρεπαβά 

ἴο 6. Δηἀ Ὠη. ἴο ἴῃε Μα)]ογ Ῥγορῃεῖβ.υ Τῇ ἢνε ροείϊςδ] ὈοοΪκ8, 
}0., Ρ5., Ργ., Ἐς. δηὰ ϑοῃρ, ἴῃ ναγγίηρ ογάδγβϑ, υϑ8}}γ βίδαπα 



4 ΕΘΤΗΕᾺ 

ἰοροῖμοσ. ὍΤῆε Ῥεπίαϊθυς, Ῥγορῃεοίϊςαὶ Ηἱἰβίογίθβ, (ἢ., ΕΖ. ἂδπὰ 

Να. αἰναγϑ βίδπα ἢγϑί, Ἔβχοθρί ἴῃ {πε δοσθηίσις ᾿15ίβ οὗ ΕΡΙ ρῃδηΐυβ 

(ΗΠ αγ. 1. τ", 1)6 Μότης. 4; 1δ. 23), ΜὨΪΟΝ ρῖνα Πἰ5 οὐνγῃ 1πθογίοϑ γαῖ Ποῦ 

[ῃ8ῃ [Π6 Θϑίδ ] 56 ογάεγ; δοσογαϊησν, να πλδὺ αἰβη)ῖ55 {Π656 

ὉΟΟΚ5 ἔγομι ἔγΠῈΓ σοηϑιἀογαϊίοη. ὍῆΠα σειηδιηΐηρ ὈΟΟΚΒ οἵ (Π6 
ΟἿ. ἃζε στουρεα ἴῃ 16 ἰο]]ον ηρ ννᾶγ5: 

Ι 2 3 4 
Ῥοεῖῖςδὶ Ῥοεῖίς4] Ῥοεῖίς) ἘΞΙΒΟΣ 

Μίηοσ συ. Μα]οσγ συ. Εβιποσ Ῥοειίοδὶ 

Μαῖογ συ. Μίμοσ Ρυ. Μίηον Ργσ. Μιμοσῦ Ῥτσ. 

ἘβίΠοΓ ἘΙμογ Μα͵]οσ Ρυ. Μα)οσ Ρυ. 

ς 6 η 8 

᾿ ὉΣῚ δ τος Μίποσ Ργυ. ᾿ ὉΠ οτος Εβίποσ 

Ῥοειῖς αὶ Μα͵οσ συ. Μίμοσ Ῥσ. Μα]οσ Ῥσ. 

Μα]οσ Ῥυ. Εβίδογ Μα)οσγ Ῥσ. Μίηοσ Ρζσ. 

Μίηοσ Ρυ. Ῥοειοαὶ Ῥοεις8] Ῥοειῖςαὶ 

ΤὨς ἤγϑιὶ οὗ ἴΠε86 15 {πὸ οσάεσ χίνεη ὉῪ Οτίσοη (1π Ευϑεθίυ5, ΕΠ ἐδ. 

Ἐεεὶ. νὶ. 25), ΑἸμβαπδβϑῖυβ (Ε}. ἢεσί. 39, ἰὰ Μίγψης, ῥαίν. Ογαο. χχνὶ. 

1437), ἴπε δηοηγιηοιβ 7)ταίορμε οὗ ΤΊνοίμν απάὰ Αφμῆα, ἘΡΙΡΒδηΐυβ 

((. ς.), ΤἸομη οὗ Πϑαπιδβοὺβ ()ὲ 14 Ονίποάοκ. ἵν. 17), ἘὈεα])εσυ ((αμαὶ. 

1εἶδν. Ἐοοὶ. ἰὰ Αββεπηδηὶ, Βὲδὶ. Ογίθηδ. . ς 7.), (πὲ δῖ ἴῃ 1ῃ6 ςοάϊςα8 

Βαγοοο. χού, Βνίξ. Μη. Αἀά. τγ46ο, (οἱἷ«κί. τ2ο; Η αγν (γοίερ. ἐπ Στδν. 

Ῥεαΐ»".), δὰ τῆς δὶ ἰπ Οοάδξα Οἰαγοποπίαπμδ. ὙΠ ογάθσ 18. τηοϑβῖ 

νον δἰϊεβίςα, δηα ἔτομι ἃ ἴῃς οἴπον ογάδυβ οδῃ ὃδ εἐχρ αἰπεά τηοβῖ 
τεδάϊγ; ἐὶ 15, 1πεγεΐίογθ, ργορδοὶν ἴῃς ογὶσίηαὶ δυτδηρειηεηΐ οὗ ἴῃς ὅ6Ρ- 

ἰυᾶρίηι. ΤΠε ροβίϊζίοη οὗ Εϑὶ. αἱ ἴπε εηὰ οὗ ἰδε [151 15 ἀὰε ἴο {πε ἔδεὶ 
τὲ 1815 θοοῖκς ννὰβ ψτι θη δἔζεσ πε ΑἸεχαπάγίδη σᾶπο ννὰ8 ὑγϑοῖῖς δ} 
σοτῃρ]εῖςδα, 50 ἰμδὶ 1 δὰ ἴο Ὀε δά ἀεα 85 Δ ΔρΡεπαϊχ. 

ἼΔΕ βεσοηὰ διγδηρειηδηΐ 15 ἰουπα ἴῃ ΝΊΓΕρμοτυβ (δέεμονιείγία) πὰ 
(αβϑϊοάοσυβ (0 ὲ 7πεἪῈ|. θέν. 1... 14). 1Τὶ αἰδεγβ ἔγοπι ἴῃς ἄγϑι ΟἿΪΥῪ ἴῃ 
[ῃς ἱηνεγβίοη οὗ ἴῃς Μίπο δῃηα με Μα]οσ Ῥγορπμοῖβ, ροβϑίὶγ τσόυ σῇ 
με ἱπῆυσηςε οὗ ἴῃς Ηδεῦτενν οσγάεγ. 

Το [Πἰγὰ ἀυτδηροπιεηῖ 15 (Πδῖ οὗ (Οοάδα γα σας (Β). Ιἱ 15 ορίδὶ ποὰ 

ἔγοτῃ ἴῃς ἅγϑὶ ΌῪ ῥ᾽ δοὶης Εβί. θεΐογε {πὸ Μίποσ δηὰ {με Μδ)οῦ Ῥγορδεῖβ. 

Τῆε δἰπὶ οὗ (815 ᾿ἰγδηβροβιτἴοη 15 ἀου Ὀ61655 ἴο Ὀτίηρ {Π6 Ῥτορμεῖβ ἱπηπλε- 
αἰαίοϊὶγ Ὀείογε ἴῃς Οοβρεϊϑβ. 

ΤὨε ουτίῃ δγγαηρεπιεηΐ 15 ἑουπά ἰπῃ Οοώδα Βασι πϊαμοῖν αἰἰσαης (Ν), 

Ογεῖ οὗ 7 ἐγυβαϊεπὶ ((αἰξοῖι. ἵν. 35), ἃ ΞΥπορϑὶβ φίνεη Ὀγ 1νἀραγάς (5ερ- 
ἐμαρὶπἰαςίμαϊφη, ἰὶ. ὅο 7.), ῬβευΔο-ΑἸἰ βαπδβίυβ (5γ». 5.7. ϑαςγ. ἴῃ Μίρπε, 

Ραίΐν. τας. χχνὶ. 283 7.), [8ε Οαποης οὔ αοάίοεα (ἴχ), ἰμε Α ῥοείοἰϊο 



ΤΙΒΕΒΙΑΝ ΜΑΝΟΘΟΕΙΡΊΤΘ ξ 

Οαποη5 (ἰχχχὶν), Αυρυπίϊης (0) 6 Τοείν. ΟἈγῖδί. ἰϊ. 14), σαποης οὗ (αγ- 

ἐμαρε (χὶν!"-χχχῖχ). ὙΠ15 ογάεσ αἰ θεγβ ἔγοτη ἴῃς ρῥγεσεαϊηρ ἴῃ ρῥἰδεοίης 

Ἐ5Ξι. Ὀείογε ἴῃς Ῥοεῖϊςδὶ Βοοκβ. ΤΉ 85 ἴδε δαἀνδηΐαρε οἵ ὑγίηρίηρ 

ἴ6 Ῥιορμεῖβ ἱπιπιθαϊαίοὶυ Ὀεΐοσε ἴπ6 (οβρεὶβ δηὰ αἷϑο οἱ δϑβϑοςίδιϊησ 
Ἐξί. τ ἴμὲ οἴμοι Ὠἰβιογὶς αὶ ὑοοΚϑ. 

Τῆς ΔΓ ἀστδηροιηεηϊ ἀρΡΡΘδΓΒ ἴῃ ἃ [δὶ ἀϊβοονεσεα ΌΥ Μοπηπηβοη (οί. 

Ζϑμη, Οεσολ. ἃ. Ν. Τ. Καποης, ᾿ὶ. τ43 7., ϑαπάδυ, ϑδιμάία Βεδίέσα, ἃν. 

222 7.; Ῥτευβοῆδη, Απαϊεεία, 138). Τὶ ἰβ ἴῃς ογάεγ ἰο]οννεα ὈῪ 7 Θγουηα 

ἴῃ ἴῃε Νυϊξφαῖε, ἔγοτη νῖς ἢ 1 Βα5 ραϑϑεὰ ἰηΐο 811] ἰῃε τηοάθγῃ νογβίοῃϑβ. 

τ 5 ἀενεα ἔγοπι 2 ΌὈΥ ἴπε ἰγαηβροβιίοη οὗ Ἐξ. ἴο ἃ ροβιτἴοῃ δέϊοσ τῆς 

Η]ϑογὶςδὶ Βοοῖζβ, δηὰ ἴΐ αἰ θῆογϑ ἔσοτὶ 4 ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃ6 αἰβογοηϊ ογάογ οὗ 
ἴῃε Μαΐοσ δπὰ ἴμῃε Μίποσ Ῥτορῇοῖβ. 

ΎΒΕε 5ἰχίῃ διτδηρεπηθηΐ 15 {δαὶ οὗ Οσάεα Αἰεχαμάγέπης (Α). Ιὲ ἰ5 

ΔΡΡΔΑΓΘΠΕΪΥ ἀογνεα ἔτοπι τ ὈΥ {πε ἰσαηβροβιτοη οὗ {με Ῥοεῖϊςδὶ Βοοῖκβ 

ἴο ἴῃς οπά. ἈΝ μαῖ ςοῃϑβίἀδγαίοηβ ἰεαὰ ἰο (8158 οἤὔδηρε ἰὲ 15. ἱπῃηροβϑϑίθ]ο 
ἴο 54Υ. 

ΤΠΕ βενοηῖῃ δγγδηρειηεηΐ ἈΡΡΕΔΓΒ ἴῃ [0πΠ|}}15 (2 ὲ 7ηπ5|. Κερ. νυ. 

1εερίς, ἰ..34.ῆ.). Τὰ 5 ἀετγίνεα ἔγοπι 3 ὉΥ ἴῃς ᾿γαηβροβίϊίοῃ οὗ ἴῃς Ῥοοίϊςα] 
Βοοῖΐκ5 ἴο ἴῃς επα οὗ [δε [151. 

Τῆς εἰμί ὐτδηρεπιεηῖ ἰ8 ἐμαὶ οὗ Οοάεχ ϑδἰπαϊέοσμες (Ν), Ἀυδῆηυβ 

(ον. ἐπὶ δ γνιδ. 36), 1ϑἰοάογιβ (8 Ογά. 11ὃν. 8ας. 5.7.), ἀπὰ ἴῃ6 1867 

ϑαςγαπιενμέογμηε (ΒΟΡΡίο, 6} οὐ γι σεπῖ.). [{ αἰ εγϑ ἔγοπι 7 οὐἱγ ἴῃ ἴδε 

ἰγδηβροβίϊοη οὗ ἴῃς Μα)οῦ δῃὰ ἴπεὲ Μίποσ Ῥτγορῃεῖβ. Νόοης οὗ {ἢεβ68 

ογάετγβ οὗ Φ σδῃ οἰδὶπι ἴο δε πιογὲ ὑσὶ πλϊεῖνα (ἤδη (ἢ ογάεγϑ ἰη 88, ἃ]} οἵ. 
ΨΥ ΠΙΟΝ ρσόϑοσνε ἴῃ οΥἹ 4] [ἢγεεΐο! ἃ σαποῦ. ΤῊε αἰ ογθηΐ ἀσγδηροπιθηῖβ 

ἴῃ ὦ ἢδνε δγίϑεη ἔγομι ἴῃ εῇοτγί ἴο στοὺρ ἴῃ Ὀοοκ5 εἰπε γ σὨγοηοϊορίςδι!ν 

οΥὐ Ἰορίςδ!!ν, πα γε 4}] βεσοηάδσγ. (ϑεε ϑινεῖς, ᾿γοάδμοίίοπ, ΡὈ. τ97 7.) 

11. ΤΗΕ ΤΕΧΊΤΊ ΟΕ Ε5ΤΗΕΒ. 

3. ῬΕΒΟΕΝΘΌΑΝΤΘ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΙΒΕΕΙΑΝ ΜΑΘΘΟΞΕΤΙς ΤΕΧΤ. 

ὃ 3. ΜΑΝΌΒΟΕΙΡΤΒ ΜΊΤΗ ΤΙΒΕΚΙΑΝ ΝΟΓΑΙΙΖΑΤΙΟΝ. 

Μαπυβοσίρὶβ οἵ ἴπε Βοοκ οἵ Εβίῃεῦ ἅἀγὰ τγοτα πυτηθγουβ [ἤδη οὗ 

ΔΩΥ͂ Οἴδεσ ρογίϊοη οἵ πε ΟἹ Ταϑίδπηθηϊ. [{ 15 ἰουπά ἴῃ 4}} σοηλ- 

Ρἰεία ῥγῖναίς ΒΙΌ]6 σοάϊςα5; 4ἰ5ο ἀρρεπαβά ἴο ἴῃε 1,ν7 ἴῃ πιοβί οἵ 

1Π6 5Δοζϑά, οὐ βυῃᾶροριίιθ, το }]5, δηά, ἱορείμεῦ ἢ ἴῃς οἴ ΠΕΙ ἔουΓ 

Μοφ διλι, ἴὰ Ἀαγλθγουβ ᾿ἰτυγρῖςαὶ ϑοσο}]5. 850 Πίρῇ 15 [ῃ6 δϑίθεῃῃ 

ΜΈΙΘΙΒ [Π15 ὈΟΟΪ 6Π])ου5 διηοηρ πε [ενν5 {Πα Ἔνεγυ [Δ ΠΥ 15 ΔΏΧΙΟΙ5 

ἴσ ον ἰΐ ἴῃ ἴπ6 πηδπιϑβοσίρε ἔογπὶ Ὠγεβοσ ρα ὈὉγ ἴῃς ΤαΑ]μλμά ἴοσ 



ό ΕΒΤΗΕΚ 

τοδαϊηρ δἱ Ρυτγὶπι, δπὰ (15 μᾶ5 ἰδἀ ἴο (π6 ργοάυςστίοη οὗ Δῃ ἱπηπη 56 

ὨυΡοΣ οὗ βεραγαίς Ἐβίμοῦ γο]]5 πὲ τὸ οἴΐζδθη τηδϑίεγρίθςαϑ οἱ {Π 6 

ΤΟΥ 5 δηά ΠΪυτα δίογ᾽ 5 ἀγίβ, δηὰ [ῃδὲ ἀγα Ἔεποϊοβθα ἰῃ ρψοϊὰ δῃὰ 

ΒΝ ΕΓ 8565 οἱ δχαυϊβιϊα νου ΚΙ 5810 (566 .7. νὶϊϊ. ΡΡ. 429 ῆ.).- 

Νο οχίδηϊ μ8. οἱ (Πἰ5 Ὀοοῖκ 15 δι ογ (πη ἴῃς οἰενεηίῃ σοηΐυγΥ οὗ 

16 (τ ϑίδη ἐγα. ΤῺς οἰ 6ϑί ἰ5 ἴῃς δι. Ῥείογθθυσρ (οάεχ Β τοα, 

τ 6 ἢ ἴῃ Α.Ὁ. τοορ. 

Ἑπυχηεγαϊίοηβ δπὰ ἀεβοσίρίίομβ οὗ τηδηυϑογὶρίβ σοηϊαϊηΐης Ἐπὶ. δγαῈ 
εἴνεη ὉΥ 18 Τηρ, Β1δ͵. ϑασγα (1723); ΝοΙέ, Βέδί. Ηδεὸν. (1741 7.) 

Κοπηίοοῖι, δϑεγίαϊίο (178ο; εἀ. Βτιπβ, 1783); θὲ Ἐοβϑβὶ, 42αγαΐίμξ 

(αγ16); Μαρμϑδογέριὴὲ (1803); 1 ἡδνὲ δίιανεραϊέ (1812); ΑΞβεϊηδηὶ, Βέδέ. 

Μαϊέσαπμς Οαίαίορμδ, 1. ἰἱ. (1756); ὑτὶ, δέδὶ. Βοάϊδίαπα Οαἰαίοφιως, ὶ. 

(1787); (Οαϊαϊορμε ἐες ᾿παπμϑογς πέδγεμα, Ῥατὶβ (1866); Κταῖϊ δηά 
Πευΐϑοι, ) ὲ6 καπά δον ητολδη μεδγὰϊδοδεη εγλε. .. τι ίδη (1847); 

ϑιεϊ ϑοπηρίαοσ, εν. ἩΠαπαεοννιζίεη πὶ Βονι ἐπ (1878, 1807); Ἡεῦν. 

ἩαπάΞολμνξεη ἐπ Μπολοη (1805); ΗἩδτκανυ ἀπά ϑίσγαοκ, Οαέδαίορ ἀξν 

ἩΗδεὸν. Βὲδεϊμαπάφομγίζίιεε. . .. τι. 5,. Ῥείϊεγεδμγρ (1875); 5.8 }16ς- 

ΘΖΙΠΟΒΒΥ, Οαἰαίορμε οἵ ἐς Ἡεὺν. Μ5.35. Οανιδνίάρε (1876); Νευθδῦογ, 

(αίαίορμς οὔ ἐπε Ηδεῦν. Μ|55. ἐπ 6 Βοαϊοίαηπ 1 Ἴδγαγγ (1886); Ὠετοη- 

Ὀουτγς, Οαίαίορμε ἐξς νιαπιδογής ἡμααῖφμες ἐμέγες αὶ Βγή δῆ ΜΏϑεμνε 

ἐε 186η--ιϑρο, Κεν. ἀες Εμιάες μῖνες, τιδ8ρ1. Οἰποῦυγρ, Πηγοάμοίοη, 

1807. Ἐοσ δααϊτοπμαὶ οδιδίοχζυθβ 866 ϑίγαοκ, ῥγοίεφομιεπα Ογηοα, 

ΡΡ. 29-33, 119-121; Εὐἰμπίοίμηρ ἡπ ὅας Α. Τ᾿ ", Ρ. 182. 

ΑΙ] [π686 μ85. Ἄβαιθὶι ([ἢ6 ΤΊΡογίδῃ οὐ ἰηἔγα δ αγ σγβίοτῃ οἵ νουδ]- 
ἰζαῖίοη 8η6 δοοθηϊυδίίοη {ῃδί 15 ἑουηά ἰῃ ΟἿΓ ογαϊπαγΥ ῥχγίηϊοὰ 

εαϊοη58. ΤὨϊΐβ ννὰβ ἱπίγσγοάυςεδα δρουΐ όςο Α.Ὁ. ὈΥ͂ [6 Μαββογιίεϑ, 

ΟΥ̓ Ουϑίοα!ϊΔη5 οἱ οΓᾺ] ἰαχίυδ] ἰγϑαϊ το, ννῇο πδά {πεὶγ ποδααυδγίοσβ 
αἱ ΤΙΡογαβ ἰῃ Ῥα]οϑίῖπθ. Μδ85. οἱ (ἢϊ5 γεοθηϑίοῃ ἃγὸ Ὀγδείς 

ἰἀδητςα]ὶ ἢ οὴΘ δηοίῃοσ. ὍΠΟΥ Ὦδνε ἴῃα 584π|6 ἀἰν᾽δίοη οὗ ννογὰ 5 
ΔΗ βεηΐθηςθβ. Τῆς Μάδβθοσὰ δἱ ἴπ6Ὸ επά οἵ Εϑβὶ. σαγϑ {παὶ {Π6γὰ 

ΔΙῸ 167 νΕΓ565 δηᾷ [ῃδΐ {πε πη 416 νοῦβα ἰ5 ς΄. ἈΠ (ἢ 15 41} (Ὡς 
Μ55. ἄστεαε. Τῇδν ἄρτοα αἷἶϑο ἴῃ αἰνιαἷηρ (Π6 ἰοχί ἰπίο ς δεάμᾶγῆρι ΟΥὉ 

{ΘΠ 14] ρογίσοροϑ δηά ἰηΐο 1ς ΘΠ, 8 16 Ὑ βεοιοηβ. [Ι͂ὴ τοραγὰά ἴο ἴῃ 6 

Ἰεηρίῃ οἱ (Πε6 5βρᾶςὲ Ὀεΐννεδη [6 βϑςίοηβ, νν ϊς ἢ ἱπαϊσαίοβ ΘΙ ΠΟΥ 

{Π6Ὺ ἅγα Τρϑῃ οὗ Ἅ]οβεά, {θα 15 βγεῖ ἀηογηγ. [Ιἢ 4}} μ55. τῇς 

ἢγϑὶ ψοσα οἱ 19 ἢὰ5 δὴ ΔΌΠΟΓΠΊΔΙΪΥ ἰᾶγρα ἰΠ1{14] ἰοιοσ. [ἢ 4}} (Π6 
ΠΔΠ165 οὗ (Π6 ἰδ 505 οἱ ΗδπΊδη (07-") ἅγὰ νυ 6 ἴῃ ἃ νους] ᾿η6 

ου (6 τρῃϊ πηαγρίη οἱ (ῃς ρᾶρε, οΥΓ ἴΠε6 σοϊαπηη, γν 116 [Π6 σοη͵υῃο- 



. ΤΙΒΕΕΚΙΑΝ ΜΑΝΌΟΌΘΟΕΙΡΤΘ γι 

ἴοη5 δηά ἀοτιηοηβίγαιίνε ρῥδγίϊοϊθς {πὶ ὑσγθοθᾶθ ϑδοὴ ὩδπὶῈ ἴοστη 
ΔΏΟΓΠΟΙ ᾿ἰπ6 οἡ ἴδε ἰεΐξ τππᾶσρίη. Τῆδ ἤδηηδ οὗ {Π6 ἢγϑβί βοῃ, Ρδσ- 

βῃδπάδίηδ, 15. Ὁμ  Όσγαϊν ττὶ τε τ ἐἦρ 54 ]16Γ ἰμδη ἴῃ6 ΟἾΠΟΓ 

Ἰεϊίίεσβ. Ῥαγπηδϑηῃΐία (9") 15 ντ η τὰ Ῥοίὰ οἦ; δηὰ 2 5Π18]]. 

Λνανζαίμδ (99) 885 ἃ ἰασρε τὸ δα ἃ 5π18}} Ζ. ὍΠδ ἢγϑὶ ψοσζά οὗ 9" 

15 ἰνναγβ πτὶτοπ τ] ἃ ἰαγρα ἰη1114] ὁ. 

ΤὮο ἴεν ναγίδηίϊβ ἰῃδὶ εχίϑί ἰὴ (656 Μμ55. ἢδνε δε ἰδ οσγίοιιβὶν 
ςοἸἸαϊεά Ὀγ 76] 8 ϑοϊομχοη ΝΟοσΖὶ ἰῃ 58 σοιηπλθηΐασΥ οἡ {Π6 
ΒΙΡ]ς ἐπ ]ςαἀ σδάξγ Ῥέγες (ςοπιρ εἰεα ἰῃ 1626, τοὶ ῥγϊηϊθα ἴῃ τῃ6 

ΒΙ0]ε οἱ Κδρῇδεὶ Ηαγγίτα Βδϑ]α ὑπάεγ ἴῃς {π|6 ΜὋήμμα δἤαγ, 

Μαπίια, 1742-4; ἀραὶη ἴῃ ἴῃς δήαγϑανν ἘδΌΡΙηὶς Β10]6; βεραγδαίθ 

εὐἀϊίίοη, Νίθηπδ, 1813); 8150 Ὁγ ]. Η. Μ|ςἢδ6115, Βίδιία Ἡεγαΐῖσα, 
ΗΔ]1ε, τ72ο; ΌΥ Κεηηϊςοοῖι, Με Τεσίαγοίμη Η εὐγαΐσμηι ΟΣ 

ναγτὶς ἰεοϊοπέδμς (1776); δθα Ὀγ 6 Ἐοβϑὶ, Μαγία ἰδοίζογες Υ᾽ εἰογὲδ 

Τεσίανοἑ (1884-88). ὙΠῸ Πυπιθεσ οἵ νατίδηϊ5 [μαι {Π656 εἰδθο- 
ταίβ ϑίυϊ65 μαναὰ γἱε] ἀθα 15 ΒΕ ΓΡ ΓΙ ΒΙΠΡῚΥ 5141}}1. Α5 τς τεβυὶὶ οἱ ἃ 

ςοἸ]Ἰδιίοη, οὗ πη ηΥ Ὠυηάτοαβ οἱ Μ55., Κεηηϊοοί δηὰ 1)ὲ Ἐλοϑβϑὶ ἴο- 
ξεῖμεσ στεσοσγά ΟἡΪ]γῪ 20 νᾶτγδηΐβ ἰῃ [6 σοῃβοηδηίαὶ ἰοχὶ οὗ Ἐβὶ., δηὰ 

(δεϑε 411] οἱ ἃ ἰγὶνί] σῃδαγζγδοίεσ. ὙΠΕΥ γα ἃ5 [ο]] ον: 

1, ἵἴνο Μ55. οτηϊξ “(5 5 Αμδϑυογιβ᾽᾽; 4211, οὔθ Μ5. τοδὰβ “ἰὴ {πὸ 

οουχσῖ᾽᾽ ἰῃμϑίεδά οὗ ““Ὀεέογτε [δες οουγὶ᾽"; βονοσγαὶ μ55. τεδα ““ἴο πογ᾽" ἰπ- 

βἰεδὰ οὗ “οἱ μετ᾽"; 36, βἰ'ὶχ Μ55. αδἱϊεγ “Ἷ1}ὲεῇ 88 Ηδηγδη ζ.}}} οἱὗὐ ψ γαῖ᾽ 

δὰ ““δραϊηϑὶ Μοσγάεροδὶ᾽᾽; 414, δέϊγ-ϑενεῃ Μ55. οὔ ““δηᾶά᾽ Ὀείογε 

ΠΟΙ͂ΟΣ δαὶ"); βενεηϊγ-ῖνο Μμ55. δα] ἃ ““δηα᾽" ὈῬεΐίοτε “1 αδἱϑο᾽"; 4:7, 

ομς Μ5. οπλ 5 “δοοογάϊηρς ἰο᾽"); κ΄, 5ἷ'ὶχ μ55. οὐηἱϊ “115 ἀδυ""; 5.1}, ἴὮγες 
Μ85. δα “811 Ὀεΐογε “1τλε ῥγίποθϑ᾽"; 65, ομε Μ5. γεδάϑβ "" ἴο Ηδπιδη 
ἰμϑιςδα οὗ “ἴτο Βὶπι;᾽ 611, [χες μ55. δἴϊογ ""σδυβοα Ὠϊηι ἴο τ ἀ6᾽᾽ δα α “οῃ 

ἃ Βογϑβε᾽"; 83, ἔουγ μ55. δἰζεσγ "815 τίη μ᾽" δαὰ ““ἔτοτῃ οἱ ἢΪ5 μδηα᾽""; 85, οὔα 

ΜΒ. τεϑδὰβ “δηὰ Ἐβίπεσ βαἱά᾽ ἰπϑίοδα οὗ “δηὰ 5ὴ6 βαἱά " ; οη6 ἢυπατγτεὰ 

δηὰ δέἥδοη Μ55. δα ϊα “811 Ὀείοτε “τὰς 7ενγϑ᾽"; 89, ἵνὸ Μ55. ἢᾶνε ἴῃς νοσγὺ 

“45}4}} σοπιο᾽᾽ ἴῃ πε ξευιϊηΐηα ᾿ηϑἰεδα οὗ ἴΠ6 σραϑου]ηο; 893, Βονθὴ Μ55. 

Ὀεΐίοτε “δὴ δυπάγοα ἔνοηΐ δηὰ βονεη᾽" δαάά “υπίο᾽᾽; 811, βοῆς Μϑ55. 

οὐαῖὶ ““δη4᾽ Ὀεΐογε ““1ἴο βἰαγ᾽᾽; ο", ϑοπὶς Μ55. γεδα “πο σδῃ ζου]ὰ βἰδηά 
απΐο 1δεὶγ ἔαςοοθβ,᾽, ἰπβίεδα οὗ “πὸ σηϑδῃ σου] βἰδπα ἰῃ {μεὶγ ἔδοθβ᾽"; ο!5, 

Βίιγ-ἔουγ Μ55. οπιῇέ “δηα᾽" (ΕΝ. “πονν᾽)) Ὀεΐογε “νδῖ 15 [Ὡγ ρει οη "ὃ 
9", ἴχες μ58. δἵζεγ “"δηά ἴμεν παηρεὰ Ἡδυηδη᾿β ἴδῃ 5οηβ᾽᾽ δὰ “ὑὕροῃ 
18ε μα] οννβ᾽"; 915, δίΐδεη μΜ85 δα “41 αἰΐοσγ “"1η᾽"; οἱ", ἴἄσεε μ55. οὐχί 

[06 δηίῖσγο νοσϑο; οὴς Μ58. γοαᾶς [π6 δηΐϊΐε νογ ἱπϑοιοδα οὗ ἴπε ἱηδηϊῖνο ἴῃ 

““Δηὰ τηδάς᾽"; 99, ἱνο μ55. ὑείοτε ““;}πε6ες {Πἰηρβ᾽ δαὰ ““8]}᾽᾿; οὗὨ, ἴἤγεθ 

Μ58. τοδὰ “Ϊπ᾽ ἰῃμϑίεδα οὗ ““δ45᾽᾿; οὔδ, ὑψοηϊγ-ΠηῈ Μ58. τεδα ἴμε δηϊΐα 
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ν ΓῸ ἰπβίοδα οὗ ἴμ6 ἱπβηπίξνε “ἀπάεγίοοκ᾽᾽; πἰπείθεη μΜ85. τεδὰ ““ὕροῦ 
{Π6η᾽ ἰπβίοδα οὗ ““τπίο {Π6πλ᾿᾿; ΟἾ, ἔουῦ μ55. οχωϊ ““411᾽᾽ Ὀείογε “πὸ 

7εν5᾽"; 057, ΤΊΔΗΥ Μ55. τεδά (ἢ βηϊῖα νεσὺ Ἰηβίθδα οὗ [δ ἱηβηϊεῖνε ““τοοῖς."" 
Α πυτηθοσ οὗ [Π656 ναγίδηϊβ ἀγὸ ἔου πα 4190 ἴῃ Ὁ, 3,, δηὰ Φ, νος ἢ 5δονβ 
[πὶ [ΠῸῪ ἃτα βυγνίνα]β οὗ δηςσίεηξ ἰεχῖι8] αἰ ογθηςοβ. 

οἷχ ἰαΐίς σοἀά., παυηεὶγ, (οά. Ναὶ. ὕτθίη. 1᾿, ἴο]. 86ρ; (οά. Απι- 

Ὀγοβίδη. Β. 43ς; (οά. ΡΙ!. ΝΊ.; Οοάά. θεὲ Ἐσοβϑδὶ 7, 42, 737, δρρεπά 

ίο [ῃε Βοοκ οἱ Εξί. δὴ Αγαγηδὶς δά αϊίοη σοηϊδίηΐηρ με ἀγοᾶπὶ δηά 

(Π6 ῥγάγεγβ οἱ Ἐβίδῃοσ δηά Μοσγάβοδί. ΤῊ Ϊβ ννὰ5 ρυ ] 5η6α Ὁγ Α5- 
ΒΕΔ ηϊ, Βέὲδὶ. γαίσαηα (αἰαϊορμ (1756), ΡΡ. 452 ῆ.; Ὀγν Ὡς Ἐορϑὶ, 

͵ϑεοίνιοη ναγίαγμ ἰοοϊοημνι, δαογὶ ἰεχίμς εἱ Οἰαϊδαΐοα ἘΞίεγα5 

αὐἀὐάμανπσηία σι 1,αὐἶῆθ νεγδίομς ας ποὶὲδ (1782); α5ο Όγ 76} }ΠἸηοῖς, 
Βεὶμ κα. Μίάγασι (1873), ν. ΡΡ. 1-ὅι; 1ράτάς, Παρίοργαρπα 

Ομαϊάαϊος (1873), ΡΡ. 362-,16ς; Μεῖχ, Οἠιγοοίογμαία Ταγρμριῖςσα, 
ΡΡ. 154 ἢ. Ὧδς Ἐοβϑὶ δἰἰδομῃοαὰ ρτγεδὶ ἱπυρογίδῃος ἰο ἴΠ656 σοάά. 

ἃ5 Ἔν] θοῆς πὶ {πῸ δα] οη5 οἱ ἴῃ6 σεοκ νεγϑίοῃ νεσα ἀεγίνοα 

ἴτοηι 8ῃ δηοίθηΐ Ασδιηδὶς ογίρίηδὶ, ὑαὶ ἰΐ 5 ἢονν ρΈΠΟΓΑΙΪΥ Ὀε]ενοά 
{Πδἱ {π656 Αγδιηδὶς δά τ οη5 ἀγα Ὀοστοννθά ἴτογῃ 6 Ηθῦγενν (ΓΔ ῃ5- 

Ἰαϊΐοη οἱ Γοϑερῆι5 πιδάθ ΟΥ̓ [Ὀϑερὴ Ὀδη Οογγοη ([οὈϑερῆι5 αογο- 

Ὠἰά65, ΟΓΥὁ ὙΟΒΙΡΡΟΙ) ἰῃ [6 ἰδ ἢ σοηΐυγγ. ὙΠΕΥ Πᾶνα, ἱμοσοείοσε, 

ΠΟ ἰοχί-οτσα] ναῖυς (9ϑε6 ΖιηΖ, οι οεοαίφηδηίοθα ογίγᾶρε ( 

ἡἽμάοη, Ρ. 21; ΕτίΖθοῃε, ηγεροίαδοίες ἐχερείδομες αμάδμομ 

Ζιε ἀεμ Αῤοκγγρήθη, ἱ. 70; Ἰλαϊτηδη, σγαρημαΐᾳ ἀ6ς 7 415.}:-ῥαϊὰ- 

δμέδοθοη Αγαγιδίδον, Ρ. 30; Ἐγϑϑβεὶ, Ζιιβάϊζε σμ Βμοδε Ἐσίμεγ, ἰὴ 

Καυΐζϑομβ β Α4ρῤοξγγρῆεη πὰ Ῥϑομάεῤίργαῤἠοη ἀές 4. Τ᾿, Ῥ. τος; 

Β.556}1, Τὴ 6 Αβοογγρῆα οἵ ἐπε Ο. Τ΄, τ88ο, Ρ. 202; ΕὙ]16γ ἴῃ αςθ᾽ 5 

Αούγγρῆα, Ρ. 364). . 
ΤΏὮγοα Μ95. σοηΐδὶη δογοϑίῖςβ οἵ {π6 ἀϊνίηα πάπα ΥΗΆΝΗ, ἰογηγοὰ 

ὈΥ ντιτηρς (Π6 ἰη1{14] ΟΥ Πη4] Ἰεἰίεσθ οὗ σοηϑθουῖνε ψψοσγαβ ἰΔΓΡῈΓ 

(ἢ4η 6 οἰμοσ ἰοϊίοσθ. [Ἃ}ἢ 1329 [0696 δζὸ ῆ6 ἰητ14] ἰοίίογα οἱ “1, 

411 (ὴς. ννῖνοβ 504} ρῖνε,᾽ τοδα ἔγοπι ἰεΐξ ἴο γτίρῃϊ. ἴἷῃ ς' {ΠῸῪ ἃγα 

[ἢ ᾿η1|4] Ἰοιο τ οἱ “Ἰεΐ τῆς Κίηρ σογὴβ δηά Ηδιηδη ἱο- ἀδγ,᾽ τεδὰ 

ἔσογα στίρῃϊ ἴο Ἰοῖῖ. [Ιῃ ς" (Π6Υ ἃγὰ ἴῃ6 814] ἰεϊζεσϑα οἵ “1815 ἀνδ)}- 

ο(ἢ πιὸ ποίῃίηρ,᾽ τοδα ἔγοτγῃ ἰεζ ἴο τρῃῖ; δηά ἰῃ 71 16 ἀγα [ἢ δη4] 

ἰεϊίογϑ οἵ ““1παΐὶ [Π6γα ννὰβ δεν} ἀθίθσηλ θα ἀραϊηϑβί ῃΐπι,᾽᾽ τεδα ἔσοπὴ 

τὶρῃς ἰο ἰοῖῖ. ὙΏΕ56 γα ποσὰ ΓΑ ᾽ηἰς σοηςεὶί5 ἀονιϑθα ἴο αἀἰβοονοσ 

{Π6 πᾶπε οἱ (οά ἴῃ 1Π6 θοο. ὙΠΘΥ δᾶνε Ὧο ἰοχί-οσ ες] να]μ6. 
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Ματίδηῖβ ἰῃ νοςσδ] Ζαίίοη δηἀ δοσθηζιδίϊοη ΓΘ ΠΊΟΓΟ ΠΟΙΊΘΓΙΟΙΙΒ, 

θυϊΐϊ ἃγε οὗ [Π6 τηοβί {σῖν!8] σμαγαςίοσ δηα ὅο ποῖ δες [ῃ6 56η56 οἵ ἃ 

βίηρ]ε ρᾶββᾶρθ. ὙΉΟΥ ἅγὰ ςο]]οοϊο ἴῃ (Π6 τοχί-ογιἰςα] ἡνοσκβ 
πδπιθα ἀρονςο (εχοθρὶ Κοηηϊςοίί δηὰ Πς Εοββ)), δηά ἴῃ [ῃ6. Μδβ59ο- 

Γαι ο-ογἰςαὶ] δα! τοη5 οἱ Βδογ (1886) ἀηα Οἰπβρυτγν (1894). ὙΠΟΓα 
15 56] ἀοπιὶ Δὴγ ἀουθί 845 ἴο (6 σοττεςὶ Μαββογείῖὶς ἰεχί. ΤῊ γῖναὶ 

εὐϊτίοηϑ οὗ Βαεῖ δῃὰ Οἰμβθυγρ ῥγεβεηΐ οτ]γ ἃ ἔενν {{ἰϊηνρ ἀϊ εγοηςεβ 
οἵ ρΡυπουδίίοῃ. 

ΤῊς ΕΘΧΙΓΔΟΓαΙ ΔΓ 51:Π}}|Α ΠΥ οὗ 4}} ἴῃς μ85. οἵ ἴῃς ΤΙΊΡογίδη 

[τ γ ϑῆοννβ πὶ ΠΟΥ ἅτ ἀδϑοθπαάδα ἔσοιῃ ἃ 5 ρ]6 Ῥσγοίοίυγρα. 

ΕΠ145 1ενϊΐα, αςϑογε ΗΠ ανι- Μασδογεῖ (εἀ. ἰποθυγρ, Ρ. 114), 

αιοίεϑ ἃ ρᾶβϑᾶρα ἴσοπι Μαϊπγοη 65 ἴο ἴῃς οἴεςϊ (Πδἰ “Πα τοσθηβίοη 

οὗ Οὔγ τηδη 5οσΙρίβ5 ἰ5 δοσογαϊηρ ἴο {Π6 νν6}1-Κηοννῃ σοάδχ ἴῃ Εργυρί, 

ΥΙοἢ σοηΐδ!η5 ἴῃς ἰννεηΐϊγ-ἰουγ βδοσεα θοοΚ5, ἢ ] ἢ δα [οΥΠΊΕΓΪΥ 

Ῥδθῃ ἰῃ 7εγιιβ8] 6 πὶ ἔοΥΓ ΠΊΔΩΥ γοᾶγϑ ἰῃ ογάσδσγ [δὲ οἵ μοσ σοαΐςθβ πιϊρῃϊ 

Ὀε σοττεςϊεά ὃγ ἰΐ; δηὰ {πᾶΐ Ὀθοΐῃ ἢε δηὰ 4}} οἴμογϑβ [ο]]οννεα τ μ6- 

ουδὲ Βοη Αϑῇῆεγ σοϊτεςοίεα [ἰ δηά πιϊπυΐεῖϊν εἰ ογαϊθα ἰἰ ἴοσ δην 

γεδΓ5 ἃπα τενίβθα ἰΐ πηδην {{π|65, 85 ἰΐ ἢᾶ5 θθθη ἰγαῃβηη6ἀ ἴο ι15.᾽ 

Το (ῃϊ5 1,ονϊΐα ἀρρεθηᾶβ {π6 γοηαγκ: “ὙἼἢε Οοςϊἀφηΐ4]5 ἰῃ ΘΝ ΣῪ 
ἰαπὰ ἴο ον Βεη Αϑμογ, αὶ (86 Οτθηΐα]5 ἔο]]ονν ἴῃς σεσθηβίοη οἵ 

Βοηῃ Νδρῇῃίδὶ!." (. Οἰποῦυγρ, 7ηπἰγοάπμοίίοη, Ὁ. 247.) Βεη 

Αϑποσ βουγίϑῃεα ἴῃ 1η6 ἰδηῖἢ σοπίυγΥ οὗ ΟἿΓ εγᾶ, δπὰ νγνὰ5 (Π6 Ἰδϑί 

στεαΐῖ σοργοϑοηίδίιναε οἱ ἴῃς Τιρογίδη ϑοῆοοὶ οἱ Μαββοσγιίθβ. Ηδ 
ΡΓΕΡΑσγοα ἃ βἰδπάδσζά Ἴσοάθχ οὗ ἴῃε ΟἹά Τεβίαμηθηΐξ ἴῃ νος [ἢ6 

Ῥα]θϑιϊπίδη οσ ΟςοἸἀδηΐ4] ἰοχίυδὶ (γα! ἴοη γεςεϊνοα 115 Πη4] [οσγη. 

ΤῊΪϊ5 σοάοχ Πᾶ5 ρεγίβϑῃθδά, Ὀὰΐ αἰγοςΐ σορίθ5 ἔσγομι ἰξ ἀγα ργεβεγνρά 

ἰῃ τῃ6 ϑυπᾶροριιθ5 οὗ ΑἸερρο δηᾶὰ (αῖγο. Τα βἰδαϊειηθηΐβ οἵ 

Μδὶπιοηϊάοθβ δηά 1 ον], [πὶ 4}} Οςοϊἀδηΐϊα]ὶ Μ55.---ἰμδὶ 15,4}} Μ95. 

οἵ {ῃε σοπηγλοη ΤΊθογίδη ἰγρε---αγὰ ἀδϑοθηάδηίβ οὗ {πε (οάεχ Βθη 

Α5Πεσ, ἰ5 ἴο θ6 ἴδε ψ ἢ 5οπηα γέϑεγνα, βίηςα παν 40 ποΐ ὈΠΙ ΟΓΓΪΥ 
ΘΧὮΏΪΡΙΣ (ἢ6 τοδαϊηρβ νης ἢ (6 οβῆςϊΑ4] 115ῖ5 ἀϑοσῖθε ἴο Βεη Αϑῇογ; 

ΠΕνογίΠ6 655, ἃ5 ἃ στιΐθ, πον ἔο]]ον [Π15 ἰοχί, ἀηα ἰθῦα σα 6 ἢο 

ἀουδὶ {πμᾶΐ ἃ ϑγϑίεπγχαίς εοτί ννὰ58 τηδάθ Ὀγ ἴῃ6 Οοσοϊάφηΐ4] 7δνν5 

ἴο σοηίογιῃ [6 ΙΓ σοα!ϊς65 ἰο (ἢ]5 βἰαηάαδσζά. 

Βδςοκ οἵ Βεη Αβῇῆοσ πιυσί ἤᾶνε βϑίοοα δ ποῖμοσ βίδηάασγά σοάεχ 

οὗ [πΠ6 βανθητῇῃ σδηΐυγυ ἴῃ νὨΙοἢ ἴῃς ΤΙΡογίδη Μαββογιίεβ ἢγϑί θ- 

Ὀοάϊεα {Πεῖὶγ οτὰὶ ἰγδαϊ τ! οὴ 45 ἴο ἴπῸ οσοττοοΐ ρῥγοηιησϊδίίοη οὗ [ἢ6 
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ΟΙα Τοεβίδπηθηῖ. ὍΤῆαδ {τ βίηρ αἀἰεγεησεβ ἔγσγοπη Βθη Αβῇοσ ψϊς ἢ 

Ονοοἰάεηίαὶ (ΤΊΡΕσ ἢ) Μ55. σοηίϊδίη, ἀγα σοστυρίίοηβ ὑπαὶ σ4πι6 ἰηΐο 

πε ἰεχί ἀυγίηρ {π6 ρογοά {παΐ ἱπίθγνεηθα Ὀδίνεθη (πε βἰαπάδγά 

σοάοχ οὗ ἰἢς βενεηϊῃ σδηΐυγΥ δηα ἴπΠ6 (οάεχ Βοὴ Αϑῆοσ οἵ 16 

[Θηἢ σεηΐυτγγ. 

ὃ 4. ΤΗΕ ΡΕΙΝΤΕΡ ἘΕΡΙΤΙΟΝΒ. 

ΑΙ] ῥγίπιθά βἀὐϊοηβ οὗ ἴπΠ6 ΒοΟΚ οἱ βίο ἅτε Ῥαβϑθά Ὡροῃ Μ85. 
ἢ της ΤΙΡογίδη ϑγϑίεπι οὗ νοσδ]ζαίΐοη. Ὑῆδ Θαγ] οΥ οα ἰοη 5 
Γαδ ΠΡΟὴ ἃ ἀϊγεςοΐ ςοἸ]αἰίοη οὗ Μ55. δηὰ πογείογε πᾶνε ἰοχί- οσ ἰςδ] 

ἰηΐεγεϑί. ΤῊς ἢγϑὶ βαϊϊίοη οἱ Εϑί. 15. ἴῃ ἴῃς οὐνίο ῥγίμοερς οἵ ἰῃς 

Ηαρίορταρμα, Νά ρ|ε5, ι486-8), ρατί 1. ὙὨῊδ φαΐτοῦ νγᾶϑ ἃ ςογίδίῃ 

ΘΑΙΏΊ16] οὗ Εοχηαδ. 

Τῆς Βεοοπα δαϊίοη ἰ5 ἴῃς οὐ ῥγίμοερς οἵ ἰἢε δηϊίγο ΒΙΌΪς, 

ΘΟΠΟΐηο, 1488. Τὶ θδαγβ [6 ἤδη οἱ Ε. ]οβῆυα Ὀθη [5γδ6] Ναίμδη 

οὗ δοῃοίηο δηὰ οἵ Αργαμδπὶ Ὀεη Ηαγγίπι ἀ6 ΤΙηίογὶ οὗ Βοϊορμᾶ. 

1 [5 θαββα Ὡροὴ Οδγηδη δηα Ετδησο- ἐσηηδη σοαά., δηά, ἀρασί 

ἴγογη δἵτοῦθ, σοη δ] 5 ἃ ΠΌΠΆΡΟΓ οἱ ἰηϊεγεϑίηρ ναγιδηΐβ. ἔγομλ [Π6 

ΟΠςἸ4] Μαβϑογείς ἰοχί. 

Τῆς {δἰγὰ εὐϊίίοη 15 ἰῃ6 σομιρὶοῖα ΒΙΌ]6, ΝΑΡΙ65, 1491-932. ΤΪ5 

δαϊτοη, 15 τοτα δοσυγαίς [ΠΔη εἰἴΠΕῸῚ οἱ ἰΐ5 ργεάβθοθϑϑδοσβ. [{ 566 Κ8 

ἴο σοπίογμῃῃ οἰοβεῖὶν ἰο ἴῃς Μάαββοσα, δηα {πεγοίοσγε [15 νυ δηῖβ ἃγο οἵ 

δχοθρίϊομδὶ ἱπηρογίδηςβ. 

ΤὨο ἰουτίῃ βαϊξοη 15 της Ῥεπίαίθυςἢ ἢ {ΠῸ ἤνε 2 ΡΠ Ή δι ἀπά 

(ῃς Ηαρῤ᾽αγδιῇ!, οΥ ἰα55ο5 ἴγοπὴ ἴῃ6 Ῥσγορῇῃείβ, Βγεβοῖα, 1492. [115 

Ὀαβεὰ Ὡροη ἴΠ6 ϑοηῃσίηο δαϊίοη οὗ 1488, θυ 15 σαγθίι γ σοττεςίοά 

ἔτοπι Οογπδη δηα Ετσγαηςο- οσηδη σοα. Τῆς ῥμοποιηθηδὶ ἰοί- 

(6Γ5, 7.6., ἴῇΏοϑα ἰδύροσ οὐ 5Π14|16Γ ἴ1Πδῃ ἰἢς ογαϊπαᾶσγυ, ἀγὲ ἱρῃογεα ἴῃ 

(15 δα] οη. 

ΤΗς {1} οαϊτίοη ἰ5 ἰπ6 (οπιρ] υἱοηϑίδη Ῥοϊγρίοίῖ, ΡΠ 64 ὑπο Γ 

{π6 ρΡαίϊγοημαρε οὗ (δγαϊηδὶ Χἰπηθηθϑ, δὲ ΑἸοδὶὰ ((ζοηρ  υἱπ τ) ἴῃ 

ΘΡδΙῃ, 1514-17). Ἐπί. 15 ἴπ6 {ἢ ῬοοΚ ἴῃ {πὸ (Πγὰ νοϊαηθ. Τῆς 

Ηοῦτεν ἰοχί, ἢ νόννοῖβ, θὰΐ ψὲς οι δοσθηΐβ, ὁσσαριθϑ (ῃ6 ουΐοσ 

σοΙαπη. ΤῊΘ πιά] σοἰυπηη σοηΐδίη5 {πΠ6 1,401 νογβϑίοη οἵ 

7οτοπιο, δηα (Π6 ᾿ΠΠ6Γ σοϊαπηη σοηΐδίη5 ἰῃς ατεοῖκ νεγβϑίοη. Εδνογ- 

666 ἴογ ἴῃς Νυϊραῖς μα5 ἰδ [ῃς βαϊΐοσβ ἴο ἄγσγάηρε (ῃε ΗδΡ. [οἱ] ο5 
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50 85 ἴο τεδά ἔγοπι [εξ ἴο γτὶρῃί, ἴο ἴρῆοσε ἴῃς Μαββογείὶς εἰν ϑίοη 
Ἰηἴο ρου σΟρΟ5 δηα ϑεοίίοηβ, δηᾶ ἴο δαορὲί ἴῃς ( γιϑιίδη αἰνίϑιοη 

οἵ ἴῃς ἰεχίὶ ἰηΐο σμαρίεγθ. Ασοογάϊηρ ἴο Οἰηθθυγρ (Ππἰγοάμοϊίοη, 

Ρ. 918), ἴῃς Ηεῦγεν ἰεχί οὗ (ῃΠ6 (ομιρ] υἱοη βίη Ῥοϊγρίοι ἰ5 θαϑεὰ 

ὉΡοΩ ἴῃς δρδηϊβδῆ Μ5., Μααχα [{πἰνογϑιίν ΠΌγασν Νο. , ἢ 

τ οαϊδοδίοηβ ἀεγινεά ἔσοιῃ ἴῃς ΝΑρ]ε5 βαϊτίοη οἱ 1491-932. ΤῊΣ 

ΔΌΞΒΘηςΕ οὗ δοσδηΐβ ἰ5 ἃ βεγίουβ αἀοἴδοϊ ἴῃ [815 βαϊοη, δηά [6 νοννοὶ 

Ροϊηΐβ ἄγε ποὶΐ δοςιγσαίοὶν ῥσχιηϊθα. 

ΤὨα 5ἰχίῃ εὐϊίίοη ἰ5 ἰῃς ἘδΌΡίηϊς ΒΙΡΙς, εἀϊεὰ Ὁγ ΕΕΙχ Ῥγαίθηβὶβ 

δΔηά ἰϑϑιιθα ἔγσομῃ ἴῃ6 Βοιηθεῦρ ῥγδθ5 'η γοηΐοα ἴῃ 1ς16-17, 4 νοΐϑ. 

ἴοΙ. Τα ἔουγίῃ νοϊυτης σοηίδίη5 Εδί. ἢ (ἢ6 ΕἸγοὶ Τάγρυπι δηά 

1ἢςε σοτησηθηίαγΥ οἱ ΕΔΘΗ], δηὰ ἴῃ δὴ δρρεηάϊχ, πΠ6 ϑεσοηα ΤἌγριιπὶ 

ἴο Εδι. [Ιη {15 δαὐϊπίοη (Π6 Μαββογοείις αν: ϑίοηβ οἱ ἴΠ6 ἰοχὶ ἃ’ 

ΟΑΓΟΙΪγ οὈϑεγνεά, Ρυΐ ἰῃς αἰδιϊησῖοη Ὀεΐννεεη ὀρεὴ ἃπα οἱοβθὰ 

ΒΘΟΙΓΟἢ5 15 ποὶ ργοϑεσγνεά. ὍΤῆς (Ὠγϑιίδη αἰν᾽ϑίοη ἰηΐο σμαρίεγβ ἰ5 

ἰπα!ϊςαίθα ὃν Ηδρτγεν ΠυΠΊΘΓΑ] ἰεἰἴογ5 ρ]δσθα ἴῃ {Π6 τηᾶγρίη. ΤΣ 

ΟἽ γέ, οὐ Μαββογείὶς νγῦιδηΐβ, Δη ἃ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙ5 Οἴ ΠΟΥ νδιδηῖβ ἃΓρ 4150 

εἰνεη ἴῃ ἴῃς τηλγρίη. ΤῊΪ5 εαϊτίοη ἰ8 Ὀαϑεᾶ οἡ ἃ Π6Ὺ ςοἸ]αἰίοη, 

δης [μογοίοσε 5 οὗ σοῃϑί ἀθγα Ὁ ]6 ἰοχί-οσ ἰς4] ἱπηρογίδῃςα. 

Τῆς βενθητῇ ἱηἀορεοηάοηϊς οαϊίίοη 15 ἴῃ6 στεαὶ ἘδΌΡίηϊς ΒΙΌ]6, 

εὐϊίεά ὈΥ Ϊαςοοῦ Ῥεὴ Ηδυγίμι ἴρα Αἀοηΐαι, δὰ ρυ] 5 ηθά Ὁγ 
Βοιλρεσρ, Νεηΐςθ, 1524-25, 4 νοΐβ. ἴο. Ἐδβίμοσ, ἢ [Π6 οἿΠΟΣ 
Μορμη δι, ἰια ἰου πα δπιοηρ ἴῃ6 Ἡδρίορταρμα ἴῃ [Π6 ἰουγίἢ νοϊυτηθ. 

ΤΩς Ηερτγοεν ἰεχὶ δηά Τάγριτ ΟσσῸΡΥ {πὸ πλϊ 4616 οὗ (6 Ρραρε, 8η4 
ΟἹ Εἰ ΠΘΓ 5146 ἃσα ἴῃ σοϊωγ)θηίδγίθθ οἱ ΕΑΘἢ1 δηὰ [θη ΕΖτα. Τῆς 

(Ἔχίυ8] δηποίδιϊοηβ οὗ ἰῆς Μαβθοῦα Μαρῃδα ΟΟΟΌΡΥ [86 ὉΡΡΕΙ δηὰ 

ἰοννεσ τη γρίη5, ἀηα ἴῃοβε οὗ [Π6 Μάαββοσγὰ Ῥαᾶγνὰ [ῃ6 ϑσρᾶςθ θεΐννεθη 

τε π!44]6 σοἰυσηη5. ΤὨῊΪ5 δαϊτοη 15 θαβθα Ἰροη ἃ οαγεΐα] ς0118- 
ἴοη οἱ Μ58., δηἋ ῥγεϑϑθηῖβ ἴοσ ἴῃς ἄγϑί {Ππ|6 8η δοουζαίθ σεργοάπο- 

ἔοη οἱ πε βἰδημἀδγά ἰεχὶ οἵ (ῃ6 ΤΙρεσίδη βοῆοοὶ. Τὴ Ρθου Αγ 165 

οὗ {με Ὀεϑὶ σοαϊΐςεθ ἃγε δι {0}}Υ τερσγοαυςεά νι ἰῃ6 Μαββοσγοίςο 

Ὠοίο5 ψὨΐϊσἢ ριατγὰ (ἤδη ἔτοπὶ δἰϊοσγαίίοη. ὙΠῸ Μαβϑογείὶς 860- 

[ἰοη8] αἰν ϑοἢ5 ἄγε δοσιγαίεϊυ ἔο]] οσεά, Ὀυΐ ἢ αἰ 501 ποι] οῃ 15 πγ8 66 

μεΐνεεῃ {με ΤΟρεὴ δηα {π6 οἱοθεά ϑεοϊΐομβ. Ὑὴδ αἰϊν᾽ϑίοη ἰηΐο 

-οδδρίεγϑ 5 ποῖ ἰηἰγοάυςεα ἰηἴο {πὸ ἰοχί, θαΐ ἴῃ (6 ῥχείδοθ (ΠῸ δα! τοῦ 

Εἶνεϑ ἃ ἰἰϑδὶ οἵ {με (μγιβιίδῃ σπαρίοσϑ ἢ {πεῖς ορεῃῖηρ ψογάϑ ἴῃ 

Ηεργεν. 850 ΜῈ}1] ἀἰά 7Δοοὸῦ Ὀεη Ἡδυγίηι ἀο ἢ}5 ψόσκ μδὶ (5 
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οαἸοη μᾶ45 Ὀεσοπια ἴῃς ἐεχέμδ γεσερίμς οἱ ἴῃ6 Ηοῦγονν ΒΙ0]6 ἄοννῃ 
ἴο [86 ῥτεβϑεηΐ ἄαγ. ΑἹ] ἰαίεσ ῥγίηϊθά δα οηβ ἀγα Ῥαϑθα προ (5, 

ΕἰΠοσ δ΄οηθ, οὐ ἰῃ σοιῃἱηδίίοη τι 6 φαυ οσ δαϊτοη5. ΝΌΠΘ 

οἵ ἴΠ656ὲ ἰδίοσ δαἀϊοηϑβ, δοσοσγαϊηρὶγ, μᾶνα ἰμἀδρεηάδηϊ ἰοχί-οσ Πς 4] 

νδ]υα. 
Ατίᾶὰβ Μοηΐδηυϑβ ἴῃ ἢἷἰ58 Ηδῦγονν ΒΙΌ]6Ὲ ἢ ἰπου ποθῶ 1,δ01ὴ 

ἰγδηϑδίίοη, Αηΐνεσρ, Ρ]δη τη, 1571, ομ6 νοὶ. ἴο]., ᾶγϑί ἀἰν 6 (Π6 

Ἡερτγον ἰεχὶ ἰπίο σμδρίεγβ, δηα ἰηβογίοα ἴπΠ6 Ηδεῦγενν ΠαπΊογαὶ] 

Ἰει[ογθ ἴῃ ἴῃς ἰεχί. Ηδ αἷϑο δά δά {πε Ασγαθϊς νϑσϑὲ πυΌΕΓ5 ἴῃ 
[86 πηᾶυρίη. ΕἼοπὶ (15 δαἀϊοη δηα ἔσοπι [Π6 ροΪγρίοίβ (ἢ6 ῥγδςοίίςα 

οὗ ἰπϑουτηρ σΠδρίοσ δηἋἀ νεσϑα ΠῚ ΡΟΓ5 σργοδά ἴο 8]1 {Π6 ἰαίεσ εαϊ- 

[[οη5. ΑἸΠ145 ἰῃ 5 βίδηαγὰά βὐἀϊίίοη (τόςο-ό1) ᾿νεηΐ 80 [δ 85 ἴο 

ἱηνεηΐ ΘΠ ΠΊΕΓΔ  Ιοἢ5 ἴῃ Μαββογείίς βίγ]α οὗ {πε πυηθοΓ οὗ σμδρίογβ 

Δη6α ἰηδεγίβα [Π656 διηοηρ [Π6 ρσεηυΐηε Μαββοσγαίὶς ϑι ΙΓ 65 δἱ 

(6 ἐπάϑ οὗ με ῬοοΚκβ. ΕἼοπὶ Ὠἰπὶ ἴΠ656 ποΐε5 ἢᾶνα Ὀδθη σορίεά 

Όγ 74 ]οηβκὶ, νη ἀεγ Ἡοορδῖ, ἀπά 4}} [ῃς ογάϊπαγυ βἀϊτὶοηϑ. 

Τῆς Μαββογείςο-οσ  ἰς4] δα! ἰοη5 οὗ Βδοσ (Ομήηφης Ἰοϊμηιῖμα, 

ΤΙ οἰΡΖὶρ, 1886), δηὰ οἱ αἰπδῦυγρ (Ἰοηἄοπ, 1804), ἅτα γον ϑἰοηβ οἱ 

ἴῃς βΒἰδηάαγα ἰοχί οἱ ᾿ᾶοοῦὺ Ὀδη Εαυγ πὶ, 1ς24-2ς, ἀοϑιρηδα ἴο σοη- 

[ογπὶ ἱΐ πιοσο οἰ βεὶυ ἴο {Π6 (ΘΔ ο ηρδ οὗ {π6ὸ Μδββοσγα. ὍΤὮοΥ αἰ 

[γοπὶ [Δοοὸῦ θδη Ηδγγίμη δπὰ ἔγοπι ομβ δηοίμεγ οηἷν ἰπ ἰτνίαὶ 
τηδίίεγ5 οἱ δοσβηζυδίίοη δηα νοσδ]ζαίίοη, δηα (ΠΘΥ ταργεβοηΐί ϑυὃ- 

βίη {|4}}γ ἴἢ6 βἰδηάαγά σοάεχ οὗ Βεὴ Αϑῇοσγ οὗ [ἴῃς θη σΘη ΌΓΥ. 

ΤἼΣ εαϊίοη οἱ ΚιτεΙ (1 εἰρΡΖὶρ, τφοῦ) γεργοάυςθβ (ἢ ἰοχὶ οἵ [αςοῦ 

Ῥεῃ Ηδγνὶπη δηα ρῖνοϑ ἰῃ ἰοοϊποίοβ (6 τῆογε ᾿προγίδηϊ ναγίδηΐβ 

οἵ ἰῃε. Μ585. Δη4 νεγϑίοῃβ. Νὸο οβοσγί 15 τηδάδ ἴο δπηθηά (ἢς ἰοχῖ, δυΐ 

οηἷΪγ ἴο ρῖνε [6 τηδίοτῖα]5 οἡ γνῃὶς ἢ δὴ επηεηἀδίϊοη τδὺ ες Ὀᾶβθά. 

ὃ ς. ΤΗΕ ΜΑΒΒΟΒΑ. 

Τὸ Μάδβθοῦα, οὐ “ἼΤτδαϊοη,᾽ 15 ἃ ϑοσί οἵ ἰδχί- τ ἰς 4] σοη,- 

πηΘηΐδγΥ νυ (6 ἴῃ [Π6 πηάΓρίη οὗ πιοϑβί οὗ {πΠῈ σοαϊςθ5. [{ σοῃίδ᾽ Π5 

ΟὈβογνδίίοῃβ δηᾶ αἰβουβϑίοηβ οἱ (ῃς ΤΊΡογί ἢ ϑοσῖρθ65 ἀυτίηρ (ἢ6 

Ρεγοά ἔγοπὶ {Π6 βεςοηα ἴο ἴῃ6 ΘΠ σοηζΌΓΥ οὗ οὐ ετὰ. [ σουῃίβ 

(Π6 ΠυΠΊ ΟΣ οἱ βϑοίοηβ, βϑαηΐθησθϑ δηαὰ οσγαάς ἴῃ ὈοΟΚΒ. [ἰ ποίθϑ 

{Ποὶγ πὶ 416 βεηίθηςσεϑ δηα τἸ 416 ννογάβ. 1ἴ ἐπι πηεγαΐθϑ ρᾶϑϑαρθϑ 

ἴῃ ΨὨΪσἢ υπιιϑ4] ἰογπῚ5 οσσυγ. [1 (4115 δἰϊθπίοη. ἴο ΔΌΠογμηδὶ 
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Ιεί[6γϑ, 5ρε  ]ηρ, νος δ] Ζαί!οη, ΟΓ δοσοπίυδίϊοη, Δηα ννάγῃ5 (ἢ6 50 Ὑ6 

ἀραϊηϑὶ Ἑσπδηρίηρ ἴμεθε. Δογάβ ἰμαὶ 1 τεραγαὰβ 85 ἰησογτοοῖ ἰΐ 

ΤΩΔΥΪΚ5 Υ]Π ἃ 5014} εἰγοΐθ, δηἋ ἰηβογίβ ἰῃ (ῃ6 πηᾶσγρίῃ {π6 ΟἿό, ΟΥ 

ΒΌΡΡΟΒΕΘΑΙΪΥ σοττοςοΐ σοδάϊηρ, (ἢ6 νοννοὶβ οἵ ννῇϊοἢ ἅγὸ ρἰδοθα ΠΟ ΟΣ 

{ῃ6 Κι λμῆδη, οὐ ἴογτῃ ἴῃ ἰῃθ ἰοχί. μα σ ἰῇ σμαγαςίοσ ἀσὸ (ἢ 6 

δον γῆ, ΟΥ “οΟρΡΙηοη5,᾽ (μὲ ϑυρρεβί δὴ δ]ίοσμιδία σγεδαϊηρ ἴο ἴῃς 

οὔδ ἰῃ ἴδε ἰεχί. δϑασίδηί τεδάϊηρϑβ οἱ μΜ55. δηά οἱ οἴμποσ γα] ηϊς δ] 

50 οοἿ]5 ἅσὰ αἷβϑο γεσοογσάθά. ὙΤῃῈ Μάδββϑοσγα ἢδ5 Ὀθθῃ ἴῃ6 πηθδῃ5 ὈΥ 

ὙΠΟ 1.6 ΘΧΙΓΔΟΓΑΪ ΠΔΙῪ ὉΠ] οστ τυ [Πδὶ πον οχ ϑίβ ἰῃ (ἢ 6 Μ55. ἢδ5 

Ὀδθη βϑουγεα, δηα 115 δυς ποῦν πγυϑί θ6 Ηπ84] ἴῃ αεοϊαΐηρ θεΐννεθη 

γατδηΐ σεδαϊηρϑ οἱ με ΤΙΡογίδη γοσθηβίοη. 

ΤὮε Μάδββοσᾷ ͵ἰ5. ρτϊπίεα ἴῃ σοηπεοίίοη ὙΠ Ὡ ἴῃς ΒΙΌΪε ἰοχῖ, 88 ἴῃ ἴΠῸ 
Μ58., ἴῃ ἴπε στοαὶ Εδοθίηϊς Β10]6ε οὗ ΄ἀοοὸῦ Ὀεῃ Ηδυγίπι (Νεηΐςε, 1524- 

25), δηά ἴῃ Βυχίοτγί᾽ 5 ΕΔΌΡϊηϊς Β10]ε (Β45ε], τό18-τ9). ὙΏετγα ἅγὰ αἰϑὸ 

ἃ ἰαῖζε ΠΌΓΟΌΕΙ οὗ ἰγεαιϊβεβ ὙὩΙΟὮ οοηΐδίη ἴῃ6 Μάδβϑοσα οἰ δϑϑδεα ἴῃ 

νϑιίουβ βγϑβίεπχδίῖς ΑΥ8 ΟἸΓΠΟΓ ἰορὶςδὶ οὐ δ᾽ ρῃαθεῖίς. ὙΤὨς τοοβὶ ἱπ- 
Ῥοτγίδηϊ οὗ ἴμεϑε ᾶσγε ἰῃε ξο)]ονίης :-ἴτουα ἴῃς ἴθ σεηΐυτγ, Αἄγοῦ Ὀδη 

Μοβεβ θεῃ Αϑβδοσ, δέφάμφε μαί- Τ ει ανεΐηι (εἀ. ΒΔΕ δπα ϑίγδοκ, 1μεἰρζΖὶρ, 
1870); ἵγοω δὴ ΔΙΟΠΥΠΊΟΙΒ δυΐῃοσ οὗ ἰῃ6 βᾶτὴθ Ἴσεηΐυσγ, Οκλμία τυε- 

Οκλα (εὰ. Ἐτεηϑαοτῆϊ, Ηδηηονοσ, 1864); Μοϑοβ ἰῃς Ῥυποείυδίοτ, δ αγᾷζε 

μαμ-Ν ἐἰᾳσμά τυσμαποϊΝ ερίηποί (εὰ. Ἐτεηβαοτσῆ, ΗἩδππονεοσ, 1847); [εκυ- 

[816] [Ὡς Ῥυποίυδίοτ, .Ε» μαφ-Οονε (εὰ. ἩἨεϊἀοημεῖτα ἰῃ τ᾽ ον “Ἐπαγίηι, 

ἘδαοΙΒοῖμη, 1812--21, ἀπὰ ἱπ δεώεν Υερια μαρ- Ῥωγίηι, ἘδαεΙεΐτη, 1826); 

ΕΠΔ5 1ενῖϊα, δεγ7εν Μαπϑογείμ μαρι- Μασϑογείς, Νεηὶος, 1536 ((εττηδῃ 

ἴγδη5]. ψΠ ποῖίεβθ ΌΥ ϑεπΊεσ, Ηδ]16, 1772; ἰοχί, ΕΠ Π 58} ἰγδηβὶ. δηὰ 

Ὠοΐεβ ΌὉΥ Οἰηβθυσ, Γοπάοη, 1867); Ετεοπηϑαοτσηῆ, δὲς Μαβοογα Μαρπα, 

Ηδηπονοσ, 1876; Οἰἴηϑρυγρ, 7Τ.ὲ Μαδεογαΐ σον ῤη δα ἵγοηε νιαπισονγέρίς, 

ἐεπῖοαλγ απὰ αἱῤῥ᾿αδειίοα!ἷγ ἀγγαπρεά (Ἰοπάοη, 188ο-ὃς, 3 νο]ϑ. 10].). 

ὃ 6. ΑἸΤΑΤΙΟΝΒ ΙΝ 7ΕΙΒῊ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ. 

Βε51665 ἴΠ656 ἀἰϑι πο νεῖν ἰοχίυδ] Μαββϑογεῖῖς ἰγθδίϊβθθϑ, (Π6 γα ἃ σὰ 

ΠΙΙΠΊΘΓΟΙ5 ἀγα 1 πὰ ἰδίου [εν]ϑἢ σοσησηθηΐαγιθ5 οἡ [6 ΒοΟΚ 

οὗ Ἐβίμεσ. ΑἹ] τὲ βαβθὰ οἡ με Τὶ εγίδη ἰοχὶ, δπὰ 411 ςοηϊδίῃ 

ΓΆΟΓΘ ΟΥ̓ [6585 Μδββογεί!ς τηδίεγι] ; [Π6γῪ γε οἵ βοπλς νᾶ]ιθ, [Ποσείοσε, 
ἴῃ ἀεἰεστηηϊηρ πὸ {πιὸ ΤΊΡογίδη τεδαϊηρβ. ὙΠ ΠΘΙΓ νϑ]ιε 5 5 ρῃϊ, 

Ὠονδνοσ, δηὰ (ἢς δααϊοηβ οὗ (Π6 »μ]άἀγα 17, Ὦανα ἠο ἰοχί- στ ΠΑ] 

᾿Ἰηρογίδηςθ. [1ΐ ϑθοπὶ5 Ὀείίοσ, (πογείοσγο, ἴο ἀϊβουβθ ἴἢθ6ϑ6. σοχη- 

ΤηΘηΐδιῖο5 ὉΠῸΟΥ (6 Π6Δ6 οὗ [Π6 Ὠἰδίογυ οἵ ἱπίεγργείδίϊοη ἤοσε ἴΠΘῪ 

Ρίδγ ἃ πιυςἢ τόσα ἱπιρογίδηϊ ραγί (566 ὁ 34). 



14 ΕΞΤΗΕΕ 

ὃ. ΟΤΗΕΚΞ ὈΕΒΟΕΝΘΑΝῚΤΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΟΡΗΕΒΕΙΜ. 

ὃ ). Μ55. ΨΊΤΗ ΒΑΒΥΙΟΝΊΑΝ ΨΝΟΟΑΙΙΖΑΤΙΊΟΝ. 

ΒδςΚ οἵ ἴμ ροϊηίεά ἰοχί οἵ [Π6 βανεητῃ σδηΐαγγ 1165 [Π6 ππῃροϊηϊοά 

ΠοΟΠΒΟηΔΠΪΔ] ἰοχὶ Πμδὶ ννᾶ5 θϑί Ὀ}Π5ῃ6 4 ἴῃ [Π6 Ξεσοηα σοηίυσυ οὗ {πε 
Ομ γϑείδη οσα. Ὅῆδ πηδίη τ [Π 655 ἴο [15 15 [Π6 Ῥδ]εβ ηἰδη Μάᾶβ9ο- 

Ταῖς γεσθηϑίοη ΠΏ Οβ6 νάτῖοι5 ἀδϑοθηἀδηΐίβ γῈ δᾶνε }ι5ΐ σοηϑιἀεγοά. 
Βεϑι 65 [ἢ15 {ῃθγα ἃγὸ ϑθνεσγαὶ οἴπεγ σεσθηβίοηϑ πὶ πλιϑί θ6 Δ ΚΘ 

Ἰηΐο σοηϑίἀογδίίοῃ ἴῃ ἴῃ6 οἴογί ἴο γοϑίογε [Π6 οὐὶρίηδὶ ἴοόγηὶ οἱ [6 

σοηϑοηδηίδὶ ἰαχί. (Ὠϊεῖ διμοὴρ ἴθεϑε ἃ μΜ55. ἢ ἴἢ6 ΒαρΡγ- 

ἰοηΐδη, ΟΥ ΒΌΡΓΑΙΠθᾶσ, βυβίθτῃ οἱ ρυποϊυδίίοη. ΔΝΏΙῈ ἴῃς Ῥα]65- 

τἰηΐδη 5οῦῖθε5 δἱ ΤΊΡεγίαθ ννασα οἰδθογαίζηρ δπαὰ βχίηρ ἴῃ τι ἰηρ 

{πο ῚΓ ἰγδα!οη σοποογηΐηρ (ῃς σοττεοῖ ργοηυποίδιίοη οὗ ἴῃς ϑογὶρί- 

0Γ65, ἰῆς ΒΑΡΥ]οηΐδη 5οσῖρε5 δἱ Νεβασγάθα δῃηὰ ϑυζγὰ εσα δηραρθα 
ἴῃ [186 58π|6 οσσυραίΐίοη. ΤὨΕΙΓ ἰγδαϊοη αἰβογεα ϑουηθν δὶ ἔσγοηλ 

[Π4ἰ οἱ ἴῃς Ῥαἰδθβιηίδηβ, 845 ΠῸΠΊΘΓΟΙ5. ΘΑΥΪΥ 5ίδίθπηθηΐθ ὑγονα. 

Τῆς Μδββογὰ α͵50 γεοογαβ ἱηϑίδηςθ5 ἰὴ ΜΜΏΙΟὮ {ΠΕῚΓ γοδαϊηρβ αἸἤογοά 

ἴγοπι ἴμοβα οἱ ΤΊΡεγίδϑ (τύ. ϑίσαςκ, ΖΕΤ. τϑης, Ρ. 622 ζ.). ὙΒΕΓ 

ἰα ου ΓΒ ουἱπιϊηαιοα ἰη [ῃ6 ἰδη(ἢ σοηΐυγΥ ἴῃ ἴῃς ϑἰδηάαγά σοάδχ οὗ 

Βεῃ ΝΑΡΒίαΙΣ, ἢ ς ἢ, δοσογαΐϊηρ ἴο [Πς6 5ἰαίοπηθηΐ οἱ Μαϊπιοη 88 

αυοίοα ἀὔονε, νγὰ5 γεραγάεα δ5 δυϊῃογί(αίϊνα ὉνῪ [86 Βαδυ]οηΐδῃ 
7ενν5 ἴῃ ἴῃς 88π|6 ΨΑῪ ἴῃ ψὨῃϊοἢ Βοη ΑϑΠΟΓ νὰ5 σοραζγαβα 8ἃ5 δυ- 

{πογιδίϊνα Ὀγ ἴῃς Ῥα]θϑιπδη 7εγ7ζ8ὲ. ΤῊΪ5 σοάδχ Ὠδ5 ρεγ 5ῃ6α, δηά 

ὯΟ ἱπηπηοαάϊαίς ἀασβοθηάδηϊῖβ οὗ ᾿ὑ ἀσθ Κπόονῃ; Ὀαΐῖ ἴῃ (Π6 Μάδββοσὰ 

Δοσοπιρϑηγίηρ ἃ πυπῖῦοῦ οἱ Ῥαϊεϑιηἰδη σοα!ς68, [1518 ἀγα ρίνθη οὗ 

[6 ἀἰβεγομοος Ὀθεΐνεεη Βοὴ Ναρῃίδὶ! δἀπὰ Βοὴ Αϑῆοσ. ΤΏδβε 

αἰ ογθησθϑ γα Ἔχ Το ΊΟΙῪ {γῖνα], δηα ἴῃ ΟὨΪΥῪ ἴχεα σα565 Ὧο ἴΠ6Ὺ 
δἤεςς ἴῃς σοηδοηδηίαὶ ἰοχί οὗ ἴῃς ΟἿ. 

Ιη ἃ Μ5. οἱ [ῃ6 Ῥεηϊδίθυςἢ! ((οάοχ θὲ Ἐοβϑβὶ 12) ἴδε βἰδίθτηθηϊΐ 

5 ἰουπμά (Πδΐ [Π6 δοσοιηρδηγίηρ ΤΑγριπὶ νγὰ8 σορὶθα ἔγομῃ ἃ Μϑ. 

ῬὈγουρμί ἔγοπχ Βαρυ]οηΐα δηα ““Ῥοϊηίεα ἄρον ψ ἢ (ἢς Ροϊηίίηρ 

οὗ Αβϑῆυτγ." [Ιη (ἢς Μαζεογ Μήγν (ΗΠ υγνϊΐΖ, Ρ. 462) ἃ Βαυ]οηΐδη 

50 ΓΙΌ 6 58γ5, “186 ΤΊθεγίδη ρυποίυδίοη ἰ5 μοὶ {ἴ{Κ οὐγ5, Ὠ δ ἴΠῈΓ 5 1 

1|κὸ (μαι οὗ [π6 ἸΔη4 οὗ 15Γ86].᾽ (επλδἢ θδη Ηδυγίὶπλ δοη 5ρθδκ5 

οἵ ἀἰδεγοησοϑ θεία ἴῃς Βα γ]οηΐδη ρυποίυδιίοη ἰη τοραγὰ ἴο [ἢς 

[]} οὐ ἀοίοςοιδννε ντίπηρ οἵ (6 νοννοῖβ, (6 ὀρβη δηὰ ο]οβϑαά βθοῖ!οῃ8, 

[6 νογϑϑ- αἰ νι βϑίοῃβ, δηά (ἢς Μάαββϑοσα. δ84΄ δαϊΐδᾶ ἴῃ ἢΪθ σοῃητηθηίασΥ 



ΒΑΒΥΓΟΝΊΙΑΝ ΜΑΝΌΘΟΕΙΡΤΘ ις 

οὔ ἴῃς Βοοκ Υερίγα ὁὰγ5 ἴῃαἱ {π6 ΤΊΡΟΥΔἢ5 ἢᾶνα 42 ρθοῦ Αγ 168 

ἴη 1Πεὶγ ἰγεαίτηεηΐ οἵ {πε ψυίίαγαϊβ, [6 ΒαὈυ]οηΐαη5. ΟἿΪΚΥ 17. Α 

ςογίδίη ἰβαδς ὕθη ΕἸθαζαγ, γγῇο ᾿ἰνεα ργοῦδοὶν ἰη (Π6 νγο ἢ οΥ ἴῃ 

{πε {δἰσίοθπηίἢ σεηίυγΥ, βίδίθϑ ἰδὲ ΌΥ (ῃ6 Βανγ]οηΐδη5 ὕαιυ ὈδίοΓα 

ἃ ἰεῖ[ογ ἢ 5] ρ]6 ϑλσισα 58 Ροϊηϊεά )ι5ὶ ἃ5 θεΐογε οἵμογ ἰοιογϑ, 

δηά ποὶ νι δάμγοαᾳ, ἃ5 ἴῃ (μ6 Ῥαϊθϑηίδη ϑγϑίθπι (5ε6 ὈΚα5 ἴῃ 

τς ΖἩεγαϊμγδίαίϊἑ σι “ Ογίφηι,᾽ τ846, Νο. 4ξς, Ρ. 708). 

ΤὮΙ5 ἰ5 4}} παῖ ννγὰ5 Κβόονῃ δῦοιΐ Βαρυ]οηΐδηῃ Μ55. ἘΠῚ] (Π6 πκὶ ά- 

α]ε οἱ με ἰαϑί σεηΐυγυ, ὑνἤθη σοάϊοοβ ἢ ΘΌΡγα θασ ρυποίιδίϊοη 

Δ ηα οἴου σουγοϑροηάδηςεβ Ψ] ἢ [ῃ6 5ίδίεπιεηΐβ }5[ αποϊοα Ὀερδη 

ἴο δηἀ {Π6ῚῚ ψᾶν ἰηΐο ΕἸσορε ἔγοπι 6 Ογίπηθα δηα ἔγομῃ Ὑθηθῃ 

ἴῃ. βουΐϊμοσῃη Ατγαθῖα. ὅϑίπος [πὲ {ἰπ|6ὲ ἃ σοῃϑί θα ]Ὲ ΠΌΠΊΡΟΣ οἵ 

{π6586 ἢᾶνα Ὀδεη δοαυϊγεα ὈΥ ἴΠ6 ΤΠΙΡτΑΓΥ οὗ ἴ86 Βγίτἰ[5} Μυβθυτη 

ΔΠη4 οἴδεγ στϑαῖΐ ΠΠΡγᾶγὶθ5 οὗ Εὔγορο, 50 ἴΠΐ πον ἰΐ 15 ΡΟβϑι]6 ἴο βᾶ 

βοιηθίμίηρ ἀεδηϊ6 ἀροιΐ ἰῃἢ6 Βανγ]οηΐδη Μάαββογοίϊς σγϑοθηβίοῃ. 

ΤῊὨς Μ55. ἀδία ἔγοπι [ἢ ὑννε ἢ ἴο {Π6 βανθηίθθηῖῃ σδηΐυσγ. ὙΠΟΥ 
ΕΧὨΙΟΙὶ ἴτας 5]ΠΡΉΓΥ νατίδηϊ ϑγϑίεπηβ οὗ ρυποίιαίί,οῃ, 4}} οὗ ψ ΠΟ ἢ 

αἸδδοσ ἔσοσῃ {πῃ ΤΙθογίδη ογϑίθπ ἰη {Π6 5101)5 566 ἔογ (ἢ νοννοὶβ δηὰ 

δοσθηΐβ Δη6 ἴῃ Ὀεοὶηρ ΠΛΔΙΠΪΥ ΒΌΡΓΑ ΠΟΥ. [Ι͂ἢ ϑρῖῖ6 οἱ ἴῃΠ656 αἰ 8ετ- 

Θῃς65, ἴῃ6 Μαβϑβοσοίίο ἰγδαϊοη γαργαβθηΐθα Ὀγ {Π6πὶ 158 ργαςί σα} ν 

Ιἀεηςς4] νῖῖ (Πδὲ ἐουπά ἴῃ Ῥα]εβιϊηΐαη μ565. ὙΠΟΥ ἀο ηοί 5ῃονν 

(86 ἀ!εγοησοθβ Ὀείννθθη (ῃς6 ““Ννεβίεγῃβ᾽᾽, δηὰ ““Ἐδϑίογῃβ᾽᾽ δηά Ρο- 

ἴγννεθη Βοη Αϑῇοσ δηα Βεη Νδρδίδιὶ Παὶ [πε Ῥα]οϑιϊ πίη Μδβθογα 

ΤεΕσοσάβ, ΠΟΥ ἀο ἴεν σοηΐϊδίη [Π6 ΡΘαου] ΑΓ (165 δϑογρεα ἴο Βδργ- 
Ἰοπίδη μΜ55. ΌΥ δηςϊθηΐ δι Ποῦ 165. [{ 15 οἰθαγ, (μεγείοσγο, (πὶ (μον 

ἀαίε ἔγομχ ἃ ἔἶἰπηθ αἰΐοσγ ἴπΠ6 ἀβο]ης οἱ ἴῃς Βαργυ]οηίδη βομοοΐβ οἵ 

βοῦῖθε5, θη (ῃς Ῥαϊἰεβιϊηἰδη ἰαχί {τυ ρ θα δηά δὴ εβογί ννὰϑ 

τηδάς ἴο Ὀχγίηρ ἜἼνεὴ Βαῦυ]οπίδη σοαϊςεϑ ᾿Ἰηΐο σοηίογιηϊϊγ. ΤΠ656 

ςοαϊοςο5, Δοςσογαϊ ΡΥ, ἀγα οὗ 5π14}} ἰἜχί- 04] ναΐϊαθ. Οἱγ οςοᾶ- 

δἰοῃδ!}γ ΠΟΥ πᾶνε τοἰαἰπεὰ ΌῪ δοοίάθης ἃ ρεηυΐπα ΒαΡγυ]οπίδῃ 

τοδαϊΐηρ. 

Ομδ οοάεχ, μοννανεγ, 15 Κπόννῃ ΨΥ ΠΟ ργθβασνεβ ΠΊΟΓΕ Δοσυγαίοὶ Υ 

[π6 οτἱρίηαὶ Βαργοηΐδη Μαβϑογεῖῖς γα! τη. ὍΤῊΪ5 ἰ5 τῆς Βεγιίη 

Οοάοχ, Οτ. Ου. όϑο. [Τί 15 ἴῃ δὴ δχίγεμηἷεὶν ἱσαρτηθηΐαγυ σοπαϊτίοη, 

θυΐϊ σοηϊαίη5 Επί. 2΄-τ ὙὝΠΕ οΥἹρίηαὶ Ρυποίιαίίοη, ΜὨϊοἢ ννὰ5 

πτὶ (6 ἢ ἴῃ ἃ το 5 Ὀσγόνῃ ἰηκ, μᾶ5 Ὀθθη ογαϑοα, δηα ονεσ τἰ ἢδ5 

Ῥδθη ψτίτοῃ [Π6 Ἰαίοτ ΒΌΡΓΑ]πθασ νος] Ζαίίοη ἢ ἢ σοττεϑροηάβ 



ιό. ᾿ ἘΞΤΗΕΕ 

ἴο {ῃΠ6 Ῥα]δϑι δῃ ϑγϑίαπι. Βεηθδίῃ ἴῃ6 σογτγοοίΐοηβ ἔπ 6 οτἱρ!πδ] 

ΓΕΔ Ϊηρ5 ΤΥ, Ὠονανεσ, 511} ὈῈ γτεσορηϊΖοά, δηὰ {πον ἢᾶνα Ὀδδη 

οοἸἸαϊοα δηὰ ρα ἰβῃθὰ Ὁγ Ῥ. Κδῃ]ε, 1ὲε7 »παϑσϑογοίδεῖο Τοχὲ ἀθς 
Α. Τ. παοῖρ ἀεν ζὕεδεγί οίογεηρ ἀογ δαδγίοπίδοδιοη πάδη (1902). 

ΤῊϊ5 σοάεχ ΡΑσΕΪΥ σοηπῆσγμηβ (Π6 [158 οἱ Βα γ]οηίδη ναγίδηΐθ ρίνθη 
οἰβϑεύθεγα, ραγγ σοττεςίβ {πο πὰ, δηα ΡΑΓΕΪΥ ρῖνοϑ ΠῸ νατίδηϊβ ηοΐ 

οἴμασγννῖθα Κῆονῃ. [Ι{ ἰ5 ῥσγον θα σῇ ἃ Μάδββογα {πὶ αἰ ῖογϑ 

Γηδίο σι} Ϊν ἔγσοπι ἴΠ6 ογαϊ παγγ Ῥα]εϑιϊηΐδη Μδββογα δηα σογγοϑροηᾶβ 
ΜΠ οἴποῦ ἐσαρτηθηῖβ οἱ Βα γυ]οηΐδη Μάδββοσα. [11 5 αἵ ργθϑθηΐ οὐσ 

Βεϑί ἀνδιδ]α βουγος οἱ ἱηζογηηδίϊοη ἰῃ γτορασγαὰ ἰο ἴῃ6 Βαρυ]οηίδη 

Μαβϑβοσγείῖς σεσθηϑίοη. [Ι͂ἢ (ῃ6 σοηβοηδηΐδὶ ἰοχὶ οἱ Ἐβίμοσ ἰΐ ῥγε- 

86 ηῖ5 ἢ0 ναγίαἰΐοηβ. [ἴῃ (6 νος] Ζαίϊοῃ δηὰ δοσθηϊυδίϊοῃ 1 σοη- 

[15 ΟὨΪΥ υηϊτηρογίδηϊ αἰ ογοηςοβ ἴῃαΐ ἀο ποῖ αϑοοί [6 56η56 οἵ ἃ 

βίπρὶε ρᾶϑϑᾶρε. ΤΠ 5 5σῆοννβ ὑπαὶ ποῖ οὐΐγ {πΠῸ σοηβοηδηίαὶ ἰοχί 

Ῥυΐ 450 [15 ἰγδα! οὶ] Ργοπαυπηοίιοη ννὰ5 Θϑίδ Ὁ] 15Π64 Ὀοίογε τς 

Βααργ]οηΐδη Μαββογείϊς βοῃοοὶ αἰνεγρεά ἔγοπι ἴΠ6 Ραἰθϑιπίδη. 

Ενεῃ ᾿ξ Βαδγ]οηΐδη μΜ55. ΨΕΓῈ Οἱοσ δηα πλοῦα πιπίσσγοιβ, {ΠῈΥ 

ψνΟΘ ἃ Ργορδῦὶν γ]6 14 0 ἱπηρογίδηϊ ἐτηθηάαίοηβ οὗ [πη6 συγτεηΐ 

Ῥ] οι πἰδὴ ἰοχί. 

ὃ 8. ΤΗΕ ΡΕΘΗΙΤΤΟ, ΟῊ ΒΘΥΕΙΑΟ ΝΈΚΒΙΟΝ. 

Ῥδϑϑίηρ ΠΟΥ͂ ἴγομι ἴη6 ΗδΌ. τεσθηβί οηβ δης δα! οπ5 ἴο {ΠΕΣ ΠΘδΓ- 

εϑί σεϊδίνε δηηγοηρ [6 νογϑίοηβ, Ψ σοπλα ἴο ἴη6 ϑυγίας ἐγαηϑἰδίίοη. 

ΤῊΪ5 ννὰ5 πη δ ὈΥ νγῖοι 5 ὈΠΚΠΟΥΤΏ ΡΟΓΒΟΠΒ, ΡΟΓΠΔΡ5 ἃ5 ΘΑΙΪΥ 85 

ἴΠ6 ϑεσοηᾶ σδηζυγΥ οὗ Οὐγ εγα, δῃηά νὰβ ἴπ6 ΒΙΌ]6 οὗ [ῃ6 ϑγτῖδο- 

ϑρεακίηρ (ἢ τϑίίδηβ. Εὸγ ἴΠ6 Βοοῖκ οὗ Ἐβίμοσ ἔνε βαἀϊοηϑ οἱ [6 

ἰαχὶ ἃ. δοοθϑβίθ]α, ἰῃδὲ οὗ (ἢ6 Τιοπάοη Ῥοϊγρίοί (1657), οὗ [.ε6 

(1824), οὗ [86 Απγεγίοδῃ τἰβϑίοηδτίθβ αἱ Ὀτγαπγα (18ς2), οἵ {πε 

Οοάοχ Αἰηργοβίδηιϑ (1870-83), δηά οἱ {π6 (δίμο]ῖς τ ββι ΟΠ ΔΓ 65 

αἱ Μοϑβὺυὶ (1887). ὙΠα βτϑὶ ἵνο Ἴσοηΐϊαδίη ἰάἀδηΐοα] ἰοχίβ δηα ἅΓὲ 

τοίοσγοα ἰο ΟΥ̓ πη6 ἴῃ ἴῃ6 σοτηπιδηίΐδιυ ἃ5 Ὁ , ὙΠε Μοὶ Β10]ς 

(ΘΜ) ἰ5. ργδοιοδ!ν ἃ τερτίηὶ οἵ τῃς ὕτυϊηΐα οἀϊίοη ((Ὁ 0) ν ἢ ἃ 
ἴονν ΔΙ γάγυ δἰίογαϊΐοηβ.Ό Α8 ἘΔἢ]Π15 μὰ5 ϑῆονψηῃ (ΖΑ ΤΊ. τ88ο, 
ΡΡ. τότ 7..),, ἔογ πιοβί οἵ (πῈ Ῥοοκ5 οἵ [ῃ6 ΟἿ᾽. [πε 1 οπάοη Ροϊγρίοΐ, 
1,ε6, δΔηα (οάοχ Απιῦυγοβίδηιϑ ἔοστὴ ἃ σΤοΟῸΡ γοργεϑθητηρ ἴῃς δ εϑί- 

ΟΥΤΊΔὴ ἰοχί, 16 Ὀχαπλα δηα Μοβα] ἰοροῖῃοσ τεργεβεηΐ (6 Ελϑῖ- 
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ΟΥΤίΔη, ΟΥ Ναβίοσίδη ἰοχί. [Ι͂ἡ 16 Βοοκ οὗ Ἐβίμογ, πονγανοσ, {πὸ 

ἰοχί οἱ Ὁἴ βοδιςεὶγ αἰβογϑ αἱ 4}} ἔγογη ἴμαὶ οἵ 7, ὙΤῊΪ5 15 ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ποὶ ἄτι, ἃ5 αγηιμα] {π]ηΚ8 () ἐς ϑγγίδοθια ὑὐεδογεοίσμρ σμῆι 

Βμεῖια Ἐξίμεν, τροο; ζ΄. Βαῦπθβ, 4 ῥῥαγαίμα Ογμέσμς ἰο ΟἸγοπίοίες, 

1807, [Π|Γ. ὃ 1) ἴο οσοττεοίίοη οὗ ἴΠ6 Μ55. (ῃαϊ ὑπάση]6 (ἢ ὕτυμὶα 

εὐϊιίοη Ὀγ ἴΠ6 Ιοπάοη ἰεχῖ, θὲ ἰο ἴΠς δεὶ {πὶ Εβίμοσ νγὰϑ ἰδοκίησ 

ἴτουι ἰῃῆς Νεϑίογίδη (δῆοη δηὰ δα ἴο θὲ βιρρ)θα ἴῃ ἰδίοσ μ985. 

ἴγοη ιν εϑι-ϑγτίδη ρῥτγοίοίγρεβ. Εοσ (58 Ῥοοῖ,, δοσογαϊηρίν, να 

μάνα οἡἷγ ᾿δεβί- ϑγτίδῃ τεδάϊηρβ. [π᾿ ἃ πυηθεῖ οὗ ο8565 5 αἰ εγ5 
ἔτοπι ϑὔ  ἀ5υΔ }}γ ἴῃ [Π6 ἀἰτεσίίοη οἵ ο]οβοσ σοηέογμπ ν ἴο ἴΠ6 Μαβϑο- 
τεῖῖς ἰαχί. (Οογηὶ (Εἰ ζοολιοὶ, Ῥ. τ4ς 7.) (ϊπκϑ παΐ τῆς ἰοχὶ οὐ 9 
8ᾶ5 Ὀδθη ϑυϑβίεπγδίίοα ἵν σοττεοίςα ἵγοτμι Ἐ, θυ [Π15 15 ἀδηϊεὰ Ὁγ 

ΒΕΔΠΠ5 δπὰ Οτγύμιμαδι, νμο μοΙά τπδὲ ἴῃ {π6586 οαβε5 ὅδ. ἢὰ5 ρτε- 
βεσνοα ἴῃς Ὀεϊίοσ στοδαΐηρβ. ϑυςῃ ναᾶτγίδιοηθ ἅγὰ στοαί νον ἔδνν, 
δηὰ ἴῃ [86 πιδίη ἐμὰ δαϊοηβ οὗ Ὁ ῥγεβεηΐ ἃ Βοιηορθηθοιβ ἰεχί. 
ψαγίδιοηβ οἱ ΔηΥ ἱπιρογίδησς δίνη [ῃ6 δαϊοη5 ἀγα σεσοσάθα 

ἴῃ. ἴῃς οΥο4] ποίεβ οὗ {Π|8 σοτημηθηΐασγ. ΕἼΓΙΠΕΓΣ ἀεἴ41}5 πᾶν Ὀς 
[ουηὰᾶ ἴῃ ἴμ6 ψοτκ οἱ στυπιμαὶ οἰϊεα ἀρονα. 

ΤΠ σγτγίας νϑγϑίοη οἱ Ἐβίμϑσ 15 δὴ δχίσεμηοὶυ {4 {Πξὰ] ἰγαηϑδίΐοη 
οὗ (ῃς οὔρίπα]. Ἠδτγε δηα (ἤθσὲ ἃ ψοζγά 15 δα δὰ ἴοσ ἴῃς 5αΚαε οἔ᾽ 

οἰδάγηθβθ, δυΐ ογάϊηαγῖγ Ἐξ 15 [Ὁ] οννεὰ νυ ἢ ϑἰανίϑῃ πα! Πγ. ὙΜΏΘη 
ΡΟΞ51:0]6, ἴΠ6 ἰγδηϑίδίοσ Ἔνθ ι.ι565 ἴῃ6 βᾶπιῈ σοοῖ {πἰὶ ρρθᾶσβ ἴῃ 

Ηεῦ. Ἐδγεῖυ, βῃογί δα !τἰοπβ ἀγα ἰουπά ἰμαΐ σδηποὶ ἤᾶνα ἀυίβθη 

ἴτοῃῃ ἃ πΊεγα ἱπίεγρσγοείδίίΐοη οἱ ἰῃ6 ἰεχί. Οὐσσδϑιοηδ νυ, ἃ5 ἰῇ 15, 

{8656 Δα! οη5 ὈΘΔΓ ἃ 5110} τεβοιηθίδηςς ἴο (ῃς ατεοκ, θαΐ ἀϑυλ}}ν 
[ΠΟΥ ΓΘ Ἱπαδροηάςῃηίϊ οἱ 1ΐ, δηά, ννῃδίενογ τὺ Ὀς [Π6 σᾶ56 ἰηῃ ΟἴἶΠΟΓ 

ῬοΟΪΚ5, ἰῃ Ἐβί. ἴπεσα 15 ηοΐ ἃ βἰηρὶβ Ἂοἰθὰσ ἰῃβίδηςε οὗ ἱπῆμθηςς οὗ 

Θὺγν ὦ. ὙΤῇε ρᾶγδὶ]οὶς δἀάἀυςεά Ὀγ ΟτάπιμΑ), Ρ. 19, ἅγε ἱποοη- 
οἸυβῖίνα. Ασοογαϊηρὶν, ν᾿ Πεη ΓΚ ἀρτεοβ τ (ὁ ἀραΐηβι 4 ἴῃ ἃ γσεδά- 

ἴηρ, (15 αςϊ 15. οὗ πΊλοσε ϑρηΐίδοδησε ἴδῃ ἰῃ οἴμοσ Ῥοοῖκβ οἱ [ἴῃς 

Ῥαςμτῖο [παὶ πᾶνε οἰθαγὶν θθθη θαἀϊεὰ ἴο σοπέοσιῃ ἴο ὦ. Εὸγ (ἢϊ5 
ΠΟΙ ΘΠΪΆΓΤΥ ἴ Βᾶνε τη8 46 ἃ ποὺ οοἸ]αἰίοη οἵ Ὁ" ἀηὰ 7 ΤῊε τοδά- 
ἱπρϑ οἵ Α.1 πᾶνε ἰάκϑὴ ἔγοπι Οτ μεμα), ἃ5 Οογίδη 5 τεργοάυοίίοη 
οὗ [ες (οάοχ ΑπλὈτοβίδηι5 ννᾶ5 [ε ΡΟΓΑΓΙΪΥ ἀβοηΐ ἔσοσῃ ἴῃ 1 ΌΓΑΓΥ 

οὗ Ηαγίίοσα ϑοιλ πα γΥ ἴογ ιι56 ἰὴ ἴΠ6 ργερασζαίοῃ οἵ (ῃε [ογι Ποοιηϊης 

ΗἩαγίίογά (οηςσογάδηςα ἴο ἴπΠ6 ϑυτίας ΟἽ. Α ἀείδι]δα ἐχῃὶϊθιοη 

οἵ ἰῃε ἀεραγίιγοϑ οἱ ἰῃς ϑγγίας νεγϑίοῃ ἔσοπι ἴ(ῃἢς Μαββογοείϊο ἰοχί 
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ἴῃ [86 ΒοΟΚ οὗ ΕδίΠοΓ τᾶν ὃς ἰουπηά ἴῃ Οτγὐπεμαϊ, ρΡΡ. 21-ς-ς. ὍΤΠο 
β στ ποδηΐ ναγίδηϊβ Ψ}}}} ΡῈ ἰουπηα δἱ ἀρρτγορσγίαίε ροϊηΐβ ἴῃ {π6 οτῖϊ- 
ἰςα] ποίθβ οὗ {Ππ6 σοπῃημηθηΐασυ. [ἢ φεηεγαὶ, ἰἰ πᾶν θα 584 ἴμαὶ ὦ 
ΓΟΡγοϑθηΐβ ἃ σοηβοηδηίαὶ ἰοχί οἰ βοὶν ϑιπἶγ ἴο (πὲ οὗ (ῃ6 Μ4δ85- 

ΒΟΓΘΈΝ γοσθηβιοῃ, θαΐ πηοί ἸἀΘηςς4] ἢ ἰ. ὙΠΟΓΟ ΔΓΟ ἃ ΠΟΙ οἵ 

ἰη!ογεβεηρ ναγίδηΐβ [Πδὲ ἀγα οπηά 4150 ἰη ὦ, 3, ἀπά (με ΤΑτγριιπη8. 
ΤῊ βοηλα οἵ {Π658 σᾶ565 “Ὁ την πᾶνε ργεβεγνοά ἃ Ὀείζοσ ἰοχί ἴμδη 3. 
ΤἼδ νοσδ]ϊζαίίοη οἵ ργορεσ π8ΠπΊ65 βῆονϑβ ἃ αἰ θγοηΐ ἰγδα 0 σου 
{παι οἱ 41. [Ιπ οἴπεῖ σαβε5 [Π6σὰ 5 ποί πυυςῇ γοοπηὶ ἴοσ αἰβογέηςο, 

Βίἴποθ, ἴῃ ἃ 5:Π|016 ἢΠἰϑίογίοδὶ πδγταῖνε κε (Παϊ οὗ Εδῖ., ΟὨΪΥ οὴς 
τοδαϊΐϊηρ οἱ (δ8 νγογάβ 15 υϑυδ!γ Ροββίθ]6. 

δ 9. ΤΗΕ ΕΙΒΒῚΤ ΤΑΚΟΌΜ. 

ΟἸβοῖν αἰκίῃ ἴῃ ἸΔῊΥ τεβροοίβ ἰο {π6 Ῥοβϑηϊίο 15 (Π6 50-α]]6α 
Ταγρηι Κίδποη, οὐ ΕἸγοὶ Τάγρυμῃ, ἃ ἱγαπϑίδτίοη οὗ ἴῃς Βοοῖκ οἵ 

ἘΒίΠΕΓ ἱπίο [86 οἷο ϑγγίας ἀΐαϊεςί Κιονῃ 45 ΒΙΡ]1 αὶ] οσ Ῥα]6β- 
[ἰπη]8η Αγαπιαῖς. ΤὨΐϊβθ Ταγραπη ἰ5 ουπα ἱπ ἴῃς Βοιάρεῖρς ΚδΡ- 

Ὀἰηῖςαὶ ΒΙΌ]6 οἱ νεηῖςθ, τς 17, ἰη ἴῃς Β456] ἂἀπὰ 1οηάοη ῬοΪγυρ]οίϑ, 

δηά ἰῃ Τράταάθ, Παρίοργαρπα ΟΠ αϊάαΐζο, ῬΡ. 2ο1--223 (ἃ τοργίηΐ 

οὗ [η6 Βοτήθεγρ ἰοχί). 1,δ(ἰη ἰγδηϑιαἰοηϑ ἅσγα ἰουηᾷ ἰηῃ {πε πάθη 
Ῥοϊγρίοί δηὰ ἰπ Ε. Ταγίεσγ, Ταγρηι ῥγὴμδ οἱ ῥοσίογίμδ ἐπ Ἐσίογαηι 

(ιός 5). ὙΤμοθα δαϊοηβ δηα 1ῃς οἰϊαίοη5 οὐ ΑἸΚαρεζ ἴῃ [δε 

Μᾶρδιλ [αϊ- 1 ξυῖ, ἃ ςοἸ]εςτίοη οὗ μαρρδαϊς τπηδίογδὶ (Ν᾽ εηΐςα, 1590), 

ΡΓΘβθηΐ ἃ υτῦοΓ οὗ ἰεχίυδὶ νᾶτιδηΐβ, ΠΟ ἢ ἃγὰ ραιῃογοὰ Ὀγ 5. 

Ῥοβηεσ ἴῃ (ἢε ἰγοδίϊβε θη 64 5 Ταγρηι ΚΊΗΟΉ σε ἄφηι δι δἰ δοΙ η 

Βμολε Ἐσίλμον (Βτεϑίδυ, :896), ΡΡ. γι . Νο εγὔθςαϊὶ βαϊτίοη δᾶ5 

γεΐ δρροϑαγεά, θαΐ {πε ἰεχί οῃ ἴῃ6 ψ οἷς ἰ5 ϑουηά. [Ιπ (Π6 [Γ8}5- 

Ἰδιοη5 ἴῃ (18 σοτηπηθηΐδτυ 1 μᾶνε [ο]]οννεά {πε 1,οηάοηῃ Ῥοϊγρὶοί. 

ἴῃ 115 γοϊδίίοη ἰο [ῃ6 ΗδΌ. οτρίπαὶ [15 {γδ }5] 4 [0 15 ἃ συγῖοι 5 

σορουηα οὗ δΒαεἸ] ἰγ δηὰ ἔγεεάοιη. Οηἡ (ἢε οἣς Ὠδηά, 1[ἴ ἐδ {8 {0}}γ 
ΓΟΡΓοάτς65 Ἔνεγυ ψοσά οἵ {Π6 σοηβοηδηίαδὶ ἰαχί. Οἡ [86 οἴδμογ Βαηά, 

11 Ἰητογ]αγάβ [Π6 νοσβίοη ψ ἢ 41} βοσίβ οὗ ἡθν τηδίοσαὶ. Οταϊ πάγην, 

{πε86 δα άϊἰοηϑ σοηδβίϑί οὗ ἃ εν ψνογάβ Δ α6α ἴο τγδκο (6 9εῆ86 
Οἰθαγ, δῃά Ἴσοηϑί ταῖς ἃ βογί οὗ γυπηϊηρ στατηγηδίϊοα] σΟΠΊΠΊΘΠίΑΓΥ 

οη ἴῃε Ῥοοϊ. ὍΏΘΥ 5ῃον ἃ πὸ δε ηρ ἔογ (6 Ηδεῦγτενν Ἰάἀϊοτα δπὰ 
ΓΟ ΘΧΟΘΘΟΪΠΡΙΥ ϑιρρεοϑίϊνε ἴο (86 τῃοάσγῃ ἰηίογργοίοσ. ΟἸδοσ ἰη- 
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ΒΟΙΓΪΟΏ5 ΔΙ Οδϑ. 5114] ἱπίογργείδιίουβ οὐ ννογάβ δῃηα ρῆῇγδϑϑϑ, 

ΔΏΔΙοροΟυΒ ἴο [Π6 ΒΑ] ]ΔΟϊς αἰϑοιιβδίοηβ οἱ {πε Ταϊτσηυά, ὈὉγῪ ψὩϊ ἢ 

[27 τἌοσγε ἰ5 ἀδαυςεα ἔτοπι ἴῃς ἰοχίὶ (δ ἃ [ἸΠ|6γὰ] ἰηιεγργοίδἝοη 

τνουἹα νναττδηΐ; 6.5.» ἴῃ αἰ, ἔσο ἃ βίαν οὗ (Π6 Ρῆγαϑβα “"δηά ἰΐ δ πα 

ἴο Ρ455,᾽ 1015 Ἰητεγτοα {Πδι 1{ αἰννᾶγϑ ἰπἰτοάυςσοϑ ἃ πατταῖϊνε οἱ ἀΪ5- 

Δϑίεγ; δηα ἴῃ 11}, ἰσοπὶ ἴῃς ἑαοὶ [πὶ [πΠ6 Κίηρ σοιητηδηαᾶβ ἰο Ὀτίηρ 

ψαβῆτὶ ἢ ἃ σσοννῃ οἡ ἢοΓ 6, 1ἰ ἰ5 ἰηξογγοα [ῃδὲ 59ὴ6 ννὰ8 ἴο θᾶ σ 

ποίησ δυὲ ἃ σον. Βαβι 65 Π696 ἴπογα ἃγὰ οἴποῦ ἰοηρ ἰπβθῖ- 

[1Ἰοη5 {πὶ ἃτα ρυτα παρραάα, ΟΥὨΙΤΛΔΡΊΠΑΓΥ 5ρ᾿ πηϊηρ οἱ οἵ ἱποἀοηῖ5 

ἴο ΞΒΌΡΡΙΥ ψᾷρ5 ἴῃ (86 σδῃοηΐοδὶ Ὠἰβίοσυ. 

Τὺ ἴῃ χσ' ἴΠοτὰ 15 δα ἀεὰ δη δοοουηΐὶ οὗ Ν᾽ δϑῃ 8 ἀδβοοηὶ ἔτοα Νοῦυ- 
Ἑ“δδαποζΖζΖαγ; 12, οὗ Αμδϑυογυβ᾽5 [ἤσοηθ; 15Ζ, οἱ ἰὰς Κὶηρ᾽5 ἰεαϑὶ δπὰ ἴΠ6 

ἀεςογδίίοῃβ οὗ πἰβ ψαγάδῃ; 11}, οὗ ναϑῃ 15 το κοάη 655; 113, οὗ {π6 σα] ης 

οὗ ἴῃε βοῃβ οὗ 1ϑϑδοῆδγ ἴο ἰυάχε ν΄ δϑβμιὶῖ; 11", οἱ {πῸὸ Ἄχοουζίοη οἵ νδϑῃῖὶ; 

4', οὗ [86 ἐχεουϊίοη οἵ {Π6 βενεὴ νἹΖίεγβ; 25 ᾿", οἵ Μοσγάεοδὶ᾽ 5 Ὀγίηρσίης Ὁ 
οὗ Εβίμον δπὰ ἴῃς τηδδηΐης οὗ ΠῈΣ πᾷπλς; 29, οὗ [ῃ6 πᾶγηθβ οἵ Ἐβίμογ᾽ 8 

Βδηστηδίθῃβ; 219, οὗ ἴῃς τεᾶβοῃ ΜΏΥ Μοτσγαεοδὶ σομηπηδπαθα Ἐμοῦ ἴο 

οοποσδὶ ΠΟΥ ᾿ἰἰπεαρε; 2:7, οὗ ἴῃ Κι ηρ᾽5 τεπιοναὶ οἱ ἴδε βίδϊις οἱ νϑῃιὶ 

ἔτοτα ᾿ς Ὀδαγοοτῃ; 23 οὗ ἘΞ 5 ϑδἰγιοῖ οὔϑογνδηςο οὗ ὑπὸ 1τὰὸ ἰπ ἴδ6 

᾿ χογαὶ ρδίδςς; 23, οὗ ἴῃ τεᾶϑοη Ὧν ἴπε ἵἴνχο δυηυςῇβ σοπβρίγοα ἀραϊηβὶ 
ΑΠδβϑυογυβ, δηὰ οὗ Μογάεοδὶ᾽β ἀΐβοονοσυ οὗ ἴπε ρὶοῖ Ὀεοδιβε ἢ ννὰβ 806 
ἴο 5ρεδῖκ βενθη ᾿ἰδηχυάᾶγχοϑ; 1: 7, οἱ (ἀοα᾿β ἄεξογεα σοηοεγπίης Ηδηιδη; 

2, οὗ ἴδε τεάϑοῦ ΨὮΥ Μοσγαδοδὶ τγοΐυβεα ἴο ον ἴο Ηδιηδη; 3, οἱ ἴα 

ΣοΆϑο ΜὮΥ Ηδιηδῃ οἤξεγεαά ἴο ΡΥ το,οοο ἰδ] εηΐβ; 4', ΕἸ) ἢ [Βς ῥσίθϑὶ 8 

τηεββαρε ἴο Μογσγάεςδὶ; 45, ἴῃς ἰάθης οὗ Ηδίμα ἢ δηὰ Ὀδηϊεϊ; 412, 

Ἡδπιδη᾿ 5 ΚἰΠἰηρ οὗ ΗδίμακΚῃ; κ', Ἐβί μετ᾿ 5 ργάγεγ; 55, [Ὡς Κἰπρ᾽ 5 ῥγοπιΐβε 

ποῖ ἴο σευ ]ὰ ἴμῈ Τερ]ς; ς᾽, Μογαάοοβὶ᾽ 5 ἴθ το Ηδιηδη; ς!9, (ἢ6 

δάνϊος οὗ Ζετεβῇ δηὰ [δε ἐτθηβ ἴο Ἡδγηδῃ; 6᾽, ἰῃς νἱβὶϊ οὗ ἴπε δῆμεὶβ ἴο 

ἀερτῖνε ἴδε Κίης οὗ 56 θρ δηὰ ἴο τδκε δἰπι βυβρίςϊουβ οὗ ΗδπΊδη; 75, ἴῃ 6 

βεπεδίοσυ οὗ Μοσγάεοοδι; 8:5, Μοσγάβοδὶ᾽β τουδὶ διγε δηὰ {συ ρὮ; 9", 

186 ΔΉΠΟΥ ἴῃ ΠΟ Ηδηηδη δπα ἢϊβ 50η5 ΨΈσΕ δηρεα; ΟΥ̓, (ΠὨ6 τεδαϊΐης 

οὗ ἴδε ἘΟ]] οὗ Εϑί. δὲ με ἐεαβὶ οἵ Ῥυγίπι. 

ΤΠαβο δ ΠΟ ἢ5 τα Κα (ἢ ΒΟΟΚ οὗ Εβίμοσ ἐγ νῖσα 85 ἰοηρ 'ῃ 

Ζ' 5 ἰῃ Ὦ. ὙΠΟΥ ἅτὰ ἰηβοτίοα ὈῪ ἀργυριν Ὀτγοακίηρ οδ᾽ [ἴῃς οτίρ- 
14] πασταῖϊνα; δηἀ ψ Ὠδη [ΠΟῪ ἀγὸ ἐπα δά, ᾿ξ Ὀερίη5 ἀραΐῃ }ι5ῖ νΠΘΓΘ 

ἰϊ ν85 ἰηϊοειτυρίοα. [1 15 (Ππι5 δύ ἴο αἰβοσι πιϊηδίς (ἢ6 διωρ θοά- 
[05 δηά, ἴοτ ἰεχί-οσ  {684] ΡΌΓΡΟΘΕ5, ἴο ΗΧ ομθ᾽ 5 δἰἰδεηϊοῇ ὩΡο ἴῃ 8 

Ῥογίίοηβ ἰῃδὶ σοηϑίυϊε [Π6 τεὰ] νϑγβίοῃ. 

Ιῃ [ῃ6 Απίνερ Ῥοϊγρίοί (1569) πὰ ἴῃ {πε Ῥαγίβ Ῥοϊγυρὶοὶ (1645) 
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ἃ 5Ποσίονς γθοθηβίοη οἱ [πΠ|5 Ταγριτῃ 15 ἰουηα {πΠᾶϊ οπιὶίβ 411 (Π6 δηλ- 

ΡΠ Ποδίίοης δημα ρῖνοθ ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ ἰἰΐογαὶ Αγαπγαῖς ἰγαηϑδίίοη οἱ ὮΝ. 

ΑΡδγί ἔγοτὴ [ῃ656 οὔ βϑίοῃ5 (ἢ6 ἰδχί οἱ [815 ΤΑΓρΊΠλ 15 ΘῈ Ὀβίδη τ 4}}γ 
{πε 58Π|6 85 [Πμαΐ οἵ ἴπΠ6 ᾿ωοπάοη Ροϊγρὶοῖ. Α ἰθπάδηου ἰ5 πο(ἰσεδθῖο, 

Πονόνοσ, ἴο βυιρϑευϊα Αγαγηδὶς γοσγάϑ ἔοσ (ῃ6 ΗΘ. νογάβ (ῃδὶ (6 

Τιοηάοη γοσθηϑίοη [85 γοίϊδ η66], ἂἀηα ἴο ρσῖνε πλοῦα δοσυγαία ἰσϑη8- 

ἰαϊοη5 οὗ βϑοπηθ οἱ {πε ννογάβ ὈΥ ἴῃς ϑυδε το οἱ ϑυποηυ 8. 

Τῆς Ῥαγὶβ Ροϊγρίοί ἢδ5 ἰδκϑη [815 ἰοχί ἴγοπι (ῇς Αηίνεγρ Ροϊγυρῖοί. 

Δ Ποπος (ἢ6 Απίψεγρ Ροϊγρὶοὶ ορίδἰπεα ἰΐ 5 ποῖ Κπονγῃ. Ασίδϑ 

Μοπίδημϑβ, ἰῃ6 εαἀϊΐογ, πιᾶῪ ἤανα Ῥγορασθα (ἢϊ]5 σεσοθηβίοη Ὠἰπη56 1} 

ΌΥ εἰϊπλϊμαίίοη οἱ ἴμοϑὲ ρογίίοῃβ οὗ ἴῃ ἰοχί ἰῃαΐ γγεσα ηοΐ [ουπά 

ἰη ΗεΡ., ογ ἢῈ τῇδ ἢδνε ουπα [Π15 νοῦς δἰγεδαν ἀοπα ἴοσ ἢΪπῈ 

ΌΥ ἃ ρῥγδάδοθβθοσ. Νὸὼο Μ5855. ΟΥΣὨ οἴμεσγ βαϊτοη5 οἱ (ἢϊ5 βῃογί ἴοστῃ 

816 Κηόνψῃ, 8Δη6 ᾿ξ 15 σογίδιη [ῃδὲ 1{ ννγὰ5 πο (6 οΥρίπαὶ ἰοχί οἵ (ῃς 
ΕἸγοὶ Τάγρυμι. 

ΤῊς πηΔ]0Γ ᾿ἰτ οὗ ρὲ ἴοσ [15 νϑυϑίοη 15 βεῖ Ὀγ (86 ἴαςϊ (Πδὶ ἰἴ 

ΤΔΪκ65 δχίθηβινα 156 οἱ [ῃ6 Παρρδαὶς πηδίογια] σοηίαϊηδα ἰῃ ἴΠ6 

Ἰταοίδίς ΜῆρμΗ οἱ ἴῃς Βαρυ]οηΐδη Ταϊηυα. ΝΟΑΥΪν 4}} τε 

ΔΙΆ Ρ Βοδίοη5 ποίθα ἄρονε ἅσὰ ἰουπα 4Ϊ50 ἰη ρημἠ  ᾷ. ΤῊΪ5 ψ}}} 
ΔΡΡΘΑΣ ἴῃ ἀείδι] ἴῃ ῃ6 {Ὑδηβίδίοηβ οἱ ἴῃς δα Ἰοῃ 5 ἰῃ ἴΠ6 σοτ- 

τηδηΐδγυ, 50 [Πδΐ 1ξ 15 ποΐ πδοθββᾶσγυ ἴο ἀννε]] ροη ἰἴΐ ἤογθ. [Ιη ἤερ. 

[ῃ6 Δι ποδί οη5 ἄγ οσθαῖθα ὈΥ ργοόσεβϑαβ οὗ γα Ὁ] ηἶςδὶ Ἔχορϑϑίϑ, 

ἰῃ ζ: {πεν γε σεραγάβα 85 βϑί(ἰδὰ δηά ῖε ἱποογρογαίβα ἰηΐο [ἢ 

ἰεχί; δι, δοσογζάϊηρὶγ, πχυϑὲ θὲ ἰαίοσ δὴ Μέερ. Τῆς Ταϊπιιά 
ΓΕδοΠοα 115 Πηδ] [ογη ἰοννασγὰ {Π6 6πα οἱ [πε βἰχί ἢ σθηΐυγυ, 50 (ἢδὶ 

ΖΦ! «δηποὶ 6 ἀαίεα οαγ]ϊογ [μη [ῃ6 βενθηίῃ οσαπίασγ. ΑΡρδσγεηίν 
1 15 Κηονῃ ἴο {πῸ έγᾳφε Καδδὶ Εἰ 6267 οἱ ἴῃ6 εἰσίῃ σοηζυγυ (566 

ὃ 34). [1 58ῆονβ πὸ Κποψίεαρε οἱ Ὑοβίρροη (7 ́ἨὈβερῃ Ὁ. Οογγοη 5 

ΗΞδΘΡ. (γδηβίδίίοη οὗ }οβαρῆ5), ν ῖς ἢ ἀδίο5 ἔγοπι ἴῃ 6 τη σεπίυτΥ; 

ἃη44, ἰπεγοίοσγε, 15 ῬγΟΘΌ Δ ὈΪΥῪ δαγ] θοῦ. [1 15 τηθητοηδα ἴῃ ἴἢ6 

δ όΡλεγ πα- Αγμκῆ, ἃ αἰσ ΠομαγΥ οὗ ἴῃῇ6 Ταϊηθα Ὁγ Ναίΐμδῃ Ὁ. 

7εὨῖεὶ οὗ ογμας (τς σεηΐ.), Δηα 4͵5ο ἔγεφυθηῖν Ὀγ ΙΌη ΕΖτγα δηὰ 

ΑἸΚκαρεζ. ἴῃ νῖον οἱ 4}} (ῃε ἔαοϊβ. Ῥοβηδσ (Ρ. 51) ἰ5 ργσγόρδϑθὶνυ τγῖρῃιϊ 

᾿η ἀδίϊηρ ἴἴ ἀρουΐ 7γοο Α.Ὁ. ΤῊΪΐδ5, Βοννενογ, 15 οηἱν (ῃ6 ἀδία οὗ [ῃς 

ἢπ8] ᾿ΠΟγαγΥ ἤχίπρ οἱ {πΠ6 ψοσκ. [11 Ὀθᾶγβ ᾿ηΐογμδὶ εν ἄάθηςς οἵ 

Ὀοίηρ σοπιροββα ουΐ οὗ δα] 6 Γ ἰΔΓρα ΠΊ5, ΔΙ που ρἢ ἴῃ ἰδοῖκ οὗ φυο- 

ἰΔτοη5 ὈΥ δησϊθηΐ τι σϑ [6 ῥσγεοῖβα 1{π|115 οἱ [Π656 ϑουσοθϑ σδηηοί 
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Ὀε ἀοίογτηϊηθᾷ. Βδοκ οἵ (Πποπὶ ἰδ 1π6 ογδ] ἱδγριυπὶ οἵ βϑυῃαροραὶ 
ἰγδάϊτίοη. Α5 ϑαῦὶν ἂἃ5 ἴη6 ϑϑθσοῃηά ἼἽδηΐυσυ Β.Ο. Ηδῦσον ννᾶβ ἢ0 

ΙΟΠΡΕΓ υπαοτϑίοοα ὈΥ (Π6 σοπηποη ΡΘΟρΪες ἰῃ Ρα]δβϑίίηθ, δἀπὰ Ατὰ- 

Ιηδῖς νογβίοηβ ὈΘΟΔΠ6 Ὠδοθϑϑασγυ. Αἱ ἢγϑίὶ ἴ ννὰβ ἰοσυϊ θη ἴο 

τι (Π656, δηα (ἢς ἰΓαηϑίαίογβ ἴῃ [Π6 ϑυῃαρόριιθ5 ἀδρεηάδα ὕροη 

ΟΓΑΪ ἰγα απο. ὉΠ ΡοΟρΡυ Αγ οἵ Εδβί. δηά (πε ῥγοϑοσίρίίοη τπδὲ ἰἰ 

5ῃου]α ΡῈ τεδα οἡ (8ς Εεδϑί οἵ Ρυσίπη πγυϑβὲ θα ῦὶν ἤᾶνα ἡδορϑβιίαιθα 

ἃ ΝΟΙΒΙΟΏ 51 ΠΊΠΪΑΓ ἴῃ σΠδγδοίοσ ἴο (ῃς6 ΕἸγοὶ Ταγραη. ὙΠα δαάϊ- 

ἰἰοη5 ἰη ὦ, Ἐ, δηά 705., ἀπά ἴῃς ἰγαηϑίαιίοῃβ ἴῃ 33, 5δῃον; (παΐ ἴῃ 6 
μαρραάα ἰμαὶ ἀπά ογ]}ε5 (Π15 ἰγριὰ νὰ5 αἰγοδαν ἀδνεϊορεά Ὀγ 

1δε εριηηΐηρ οὗ [ῃε (γϑιίδη εταὰ. Α ἰαγριαπιὶοη Ἐδί. 15 ποπ]οησα 
ἴη ἴῃς Μίβῃπα, Μερ. ᾿ϊ. τ, πα σγερεϑδίθαϊυ ἴῃ [6 (σιηαγα οὗ (6 

5816 (ταςίδῖθ. Υ͂μαὶ (ῃς τοϊατίοη οὐ [Πϊ5 ἰαγριιπὶ ἰο ζ: 15, 15 μοί 
Κηον. ΤΠθθα σοηῃϑιἀογαίοηβ ἰοδα ομα ἴο Ὀεΐϊανε {παὶ ἴῃς οτγὰὶ] 

Αταπιαὶς ἰγδηϑίδίίοη τὶ ἢ πη ἀ6γ]} 165 ΟΟΤΓ ἰαγραπ), ροθ5 ῬδοΚ ἴο ἃ 

ΒΙρἢ δηι αυϊν, δηα ΠΊΔῪ ῬΓΈΒΌσνε ἃ ΠΊΘΠΊΟΣΥ οὗ γοδαϊηρβ (μα αἀἸΠ{6Γ 

ἔγσγοπι (6 οδῆς4] Μαβϑοσγείίς ἰαχί. [Ιῃ βενϑσαὶ ρίδςθβ (ῃ6 σοηβοηδηίδὶ 

ἰεχί ψ ἢ ζδ' ργόβογναϑ 15 ἀἰβεγεηὶ ἔσοπι [Πδὲ οἱ 4, ἀηὰ (Π6 νος δ]- 
ἸΖαῖίοη Αἶθο ϑοπιθί 65 ΓΟργθϑθηΐῖβ ἃ αἰ θγθοηΐ ἰσγαάϊ το. ΏΘη 

ἴΠ656 ναγίδηϊβ γα σοηβσιηβά Όγ (θ, οὐ ΌΥ βοπηε οὗ [με οἴμεσ βαυὶγ 

ΝΟΙΒΙΟΏ5, ΠΟΥ Ρόβϑ685 βοῆς ἰθχί- στ τσὶ] ᾿πηροσγίδησθ. [ηϑίδηςσϑβ 

οἵ 115 ϑογί ψ}}} 6 ποίεα ἰπ ἴΠ6 σοταπιθηΐασγυ. ὍΤΠῈ δααιἰίοη5 οἱ 

ΖΦ: μανβς, οἵ οουγβα, ποί (ῃε ᾿εαϑβὶ ἰοχί-οσ ἶσα] ναϊὰθ. ὙΉΕΥ ἅγα ποὶ 

ἰουηὰ ἰῃ (ὖ οὐ Δῃγ οἵ {π6 οἴμδσ βαυὶγ νεγϑίοηβϑ, δ μου ρἢ ραβϑᾶροϑ 

ΘΙ ΠΆΪΑΓ ἴο [Π6 πὶ 40 Οσσαβί ΠΑ ΠΥ ΟσοῸΓ νῃ]Γ ἢ σηον ἴῃς Ὀερίπηΐϊης 
οἵ ἴ1ῃ6 δαρραάῖίς ἀδνεοϊορηηθηῖ. ὙΠεθῈ δαα!ἰοηθ Ὀαϊοηρ ἴο {Π6 

ἰαἰοϑί βίαρε οἵ (ῃΠ6 στονίῃ οἵ (86 ἰάγριιπὶ ἰγδα το, ἀηα ἃ αἰβουββίοῃ 

οὗ ἴῃθπὶ Ὀεϊοηρδ ἴῃ (Π6 ἰδίοσυ οὗ ἰπίεγργείδίϊοη σαί μοῦ (ΠδΔῃ ἴῃ [6 

δίυαν οἱ ἰῃς ἰοχί. 

ὃ ́ Ιο. ΤΗῈ ΘΕΟΟΝῺῸ ΤΑΚΟΌΜ. 

Τῆς Βοοκ οὗ Ἐβίπογ δἴοηθ δπιοηρ 6 ῬοΟΚΒ οὗ (πε ΟἿ,., Ἔχοθρὶ 
{πὸ 1,ἃνν, 845 ἃ βεςοηά ᾿ἱπαδρεηάδηϊς Αγαπιαὶς ἰγαηβίδίϊοη, (6 80- 

οα]]εα Ταγρμηι 5:61, οὐ ϑεοοηα Τάγρυμη. ΤῊΪ5 15 ἴῃς ανουγιία 

ἰτρὰπὶ δπιοηρ πε [6νν5 δηα 5 ἰουηά ἰῃ 4}1} (ης ἘΔΌΡίηϊς ΒΙΌ]65, 

ἴη Ιἀρατάς, Ηαρίοργαρηπα Οἰαϊδαΐςε (1874), ΡΡ. 223--2:}ὼο (8 
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τεργίηϊ οὗ ἴῃ ἰεχί οἵ (6 Βογιρεγρ ΒΙΡ]ε οὗ 1:17); ἰπ Μύυηϊο, Ταγρμηε 

ϑομοπὶ τι Βμολς Ἐσί., πεῦϑί γαγία 1, εοἰΐομες παοῖ μαμπάξολιγζε- 
Πολοη Οπμοίϊοη ογίἀιεγί μ. ῬῊ εἰμεν ἱεγανἠ!δίογίδοποη Εἰ εμηρ 

υνεγδεμεη (1876); ἰῃ (45561, 4:|ὸ δ εγαίμν μι. Οεδοϊοίμε: Απϑπἤαηρ, 

Ζιυοῖίες Ταγρμ τς Βμοῆθ Ἐσί. ἐπι υοεσαϊδίγίεη ὕὐνίεχέ πε δαοἶ»- 

ἰολοη μι. εῤγαο ηολεη Εγίδιεγμηροη (188); δηὰ ἴῃ Πανίά, ας 

Ταγρμι δομποπὶ σι Βμοΐς Ἐξί. παοῖ ΗΠ απάςοἠγίεη πεγαμδρερεδοη 

(.ι898).. Τα ἰεχὶ οὗ θᾶνὶά 15 {με Ὀεβί, δηὰ 1 πᾶνε [ο]]οννεά ἰΐ ἴῃ 

ΤΩΥ ἰγδηβίδίίοηβ οἵ ἴπ6 ἰάγρυση. Α Οεγημδη ἱταηβίδιίίοη οἱ 3» ἰ5 
ξίνεη ἴῃ (855ε], ας Βμοῖ Ἐσίλμεν (1801). 

ΤῊΪΐδ ἱάγρυμ σοηίδίηϑ ἃ 5] ιν] Υ [116 γὰ] νογϑίοη οὗ ἴῃς ΗδθΌ: 

ἱπίογβρεγβθθα ἴῃ ἴΠ 6 58 Π1|6 ΠΊΔΠΠΕΟΓ 8ἃ5 ἴδ: τ] ἢ 41} βογίβ οὗ ᾿ερεμάδγῃ 

Βαρρδάϊς εἰ 6} 5 ητηθηῖβ. ἸΝΏδη ἰο]]οννίηρ [ἢ6 Ηερ. ἰἴ 5 ΠΊΟΓΟ 

[αἰτ μὰ] ἰμδη ὅδ᾽; ψἤεη ἀερατγίίηρ ἐγοπὶ ἴΐ, ἰξ τυηβ ἴο [δηίαϑιῖς εχ- 
(655. Α πυθεγ οὗ 115 Δ ΠΟ 5 ἃγὲ νοσθ δ} ν ἰἀδηςς 4] ἢ [ἢ ο56 

ἰῃ ὦ, οἴμοῦβ οοπίαίη βίπη δῦ Ἰοσοπάβ ἰοϊὰ ἴῃ ἀϊβεγεηΐ ἰδησίάᾶρε, 
Δηἃ 5111} οἴμεγβ δἰ θαυ ἃ τοί! γ αἰνεγρεηῖ (τα τοη. ϑοπΊα ἃσα 

ϑἰγη δῦ ἴῃ συὐθδίδηςε ἴο [6 δαάάϊτίοηβ οὗ ὦ, θυϊ 5ονν πο ἴσᾶςε οἵ 
Πανίηρ Ὀδθῃ ἀογίνεα ἔσγοιῃ ᾿. Τα πη 8] ΟΠ ἅττα ἑουπα ΟΗΪγ ἰη [ἢ 5 

[ΔΓΖ ΠῚ ΟΥ ἷῃ ἰδίοσ τη] άγαϑῆθϑ θαϑθα ὩἸροη 11. 80 ῃυμηθγοιβ δηά 

50 ἰοηνσ ᾶἅγε ἴπε686ε δα ἀϊοηβ {πὶ 8: 15 τηοσγα [ἤδη ἰννίοα 85 ἰάγρε ἃ5 

Ζ', δῃηὰ ἔουγ {ἰπλ65 85 ἰαῦζα ἃ8 [6 Ηοὺ. Εβι. Τῆα ρῥγίηςϊραὶ δαάϊ- 
[05 ἃγε 85 [Ὁ] ονν5:-- 

αἱ, ἃ 15 οὗ {πε Κίηρβ ψγῆο ἤανε τεϊστιεα ΟΥ 5}8]} τεΐψζῃ ονεσ ἴῃς σι ο]ς 
δδγίῃ, ἴππ δοςδββϑίοη οἱ Εν]}- Μεγοάδος δηα Ὠδηΐεὶ 5 ἀδα! ηρσβ ἢ ΐπι, 

ἴῃς δοςδϑβϑίοη οὗ Αμαβύυσγυβ δηα ἢΐβ8 σμαγαςίοσ, ἴῃς Ἰοςδίίοη οὗ Κυῇ, δηὰ 

8η δεοοουῃηῖ οὗ (δε ίουγ Κίηρβ ψῆο Βᾶνε τεϊρηεα ονὸσ 85 ννὶδ ἃ [ο τ  ΟΥΎῪ 85 
ΑΠΒαβυογιβ; 15, ἃ ἰοὴς δα ἀϊτίοη, οςςυργίης εἰσνεη ραζοϑ ἱη Πᾶν 5 οὐϊίοη, 
οοηϊαἰηΐης 8η δογοβίὶς οῃ ϑοϊοσηοῃ, ἃ ἀδεςγίρίίοη οὗ ϑοϊουηοη β ἴσγοης, ἴῃς 

νἱϑὶῖ οὗ (ῃ6 Οὐεεη οὗ 5μεῦα, ἴδε ἀσδίσυςζοη οὗ Γ γιατὶ δπὰ ἴῃς Βδῦγ- 
Ἰοπΐδη Ἂχὶϊο; τ΄, ἴπΠ6 ἰγθάϑυσγοβ ΒΟ ΑΠδϑυθσγυβ ϑμονεα ἢΪἷ5 συσβίβ; 1", 8 

ἀεδογὶριίοη οὗ ἴῃς Κη 5 ἔεαϑῖ; σῦ, ἃ ἀεϑοσιρίίοη οὗ ἴῃς ἀσὶ πκίηρ δἱ (᾿ς ἔεδϑῖ; 

15, Δὴ δοςουηῖΐ οὗ ν᾽Αϑῃ 11 5{εδϑι; τἴ9, [Π6 ἀϊδρυῖε οὗ {με Κα ἱπρ δηὰ ἢ 5 ὑγίποαβ 
οοποογηίης Ὀεδδυ 1 νοσήσῃ; 111, [6 σοϊηπηδηά ἴο βῖστὶρ νϑδμὶ δηά Ὀστης 
ΟΣ δ Κεα; χ13, νΑϑ 115 ΔΏΞΨΨΕΣ ἴο ἴῃς Κίησ; 1'4, Δὴ δεςουῃηῖ οἵ ἴῃς οτἱρίη οὗ 

[Π6 δενθὴ νἱζίοσβ; ᾿156, 83ὴ ἰἀδης δοδίίοη οἱ Μοσυκῆδη τ Π δηΐοὶ δηὰ 

ΒοΙῃς δοοουηϊ οἱ δἰ5 δοινιῖγ; 1153, Με ΚΔ 5 ἔσασ οἱ ψδϑδῖ 5 νεῆ- 

εδηςα; 4', ἴδε Κίησ᾽5 ἐχοουϊίοη οὗ ἴῃς βεύδη νἹΖίοσβ; 25, (ῃ 6 βεηθδί ον 

οὗ Μοτσαεοδὶ; δηὰ ἴπε τοάϑοῃ ΨΥ Ὠᾶνία βραγεὰ (ἢς [᾿ς οὗ Πἷβ δῃηςαϑίοσ 
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δἰ πλοὶ; 23, ζυ τ ΠΕῚ 116 τ ἴῃ τερατὰ ἴο Μογάδοδὶ᾽β ἵγανοὶβ; 27, ἐχρ  δηδίϊοηϑ 

οὗ ἴδε τηδοδηΐϊηρ οὗ ἴΠπθὸ Ὡδιηθ8 Ἐβίμεσ δηὰ Ηδαάδϑϑδῃ; 25, Μογάδθοδὶβ εβογὶ 

ἴο Κεερ Ἐξίμεγ ἔγοτ ἴῃς πηοβϑεημεῖβ οἱ ἴπε Κίηρ; 2", ΕΠ οτ᾽5 τεξυϑαὶ ἴο 

εδἴ {πὸ ΚΊηρ᾽5 Ἰοοὰ; 2:1, ἴῃς Κὶηρ᾽5 εβογε ἴο δϑοογίδϊη Ἐβίμεγ' 5 ογἰρίη; 

25, (ἢς ρῥΐδη οὗ (ῃς δυηυς ἢ ἴο Κὶ]] τῆς Κίηρ; 3;, [6 χεπεδίομυ οἱ Ηδγηδῃ 

θΔ.κ ἴο Εβδυ; 35, Μογάεοδ᾽β βετίποῃ ἴο ἴῃς Κίηρ᾽ 5 βεγνδηΐβ δϑαϊηϑβὶ 
Ἰάο]δίσγ; 37, Ηδιπδη᾿ 8 εβοτγίβ ἰο βηά ἃ 5υϊ140]ς ἀδγ ἴον Κ᾽ Πἰης πὸ 7ενν8; 
23, Ηδπιδπ᾿β5 ἀγσριπιεηΐ ἀρσαϊηϑὶ ἴῃς 76] (οσορί65 ἴννο ρᾶρο8 ἰη αν] 8 
εὐϊ[]οη); 3", 8η Ἔχρ  δηδίϊοη οἵ ἴῃς το,οοο ἰδἰεηΐβ [δὶ Ηδπ,δη οβδσγεά; 11}, 

8 ΔΡΟΒΊΟΡΠΒΕ ἴο Αμδϑυθγιβ; 3!δ, [με Καὶ ἱηρ᾽5 εὐϊςΐ ἀραϊηϑί ἴῃς [ενν5; 4', ἴῃς 

ῬΓᾶγοσ οἱ Μοτσάεςδι; 42, (δε οοπάϊίοη οὗ {ἰὰ [ετν8 δἰΐεσ ἴῃς γογαὰὶ] εαϊςεὶ 

85 ἰβϑιςα; 4)1, ἔυγΓΙ ΠΕ, πηεϑβᾶρσεθ ἰδὲ ραϑ8εαὰ Ὀεΐνεθη Μοσγάσοδι δηὰ 

ἘΞΙΠοΥ δηά ἴδε Κα] ης οὗ ΗΑ ἢ; 417, Ἐϑιμετ᾿ 5 σοσητηδηά δηά ἴῃς ςεἶε- 
Ὀτγδίίοη οἵ ἃ στοαὶ αϑὶ ΌὉγῪ ἴπε 7 εἰννϑ; ς᾽, Εβίεσ᾽β ἀγεβϑϑίης οὗ ἤεγϑεὶΐ ἀπά 

ῬΓΑΥΕΙ Ὀεΐοτε μοΐης ἴο ἴδε Κίηρ; 5, (ες τεδϑοὴβϑ ΨὮΥ Ἐβίμεγ ἰηνϊεὰ 

Ηδύάδη ἴο ΠΕΣ Ὀδπαμυεῖ; ς9, ([ῃς δάν]ςε οὗ Ζεγεβῃ δηά ΗἩδιηδη᾿β ἐγσεηά5; 

61, Ἔνθηΐῖβ ἴῃ Ηδανθῃ οὐ ἴπε ηἰσῃϊ δἰΐζεσ ἴπὸ ἰβϑους οἱ ἩδηΊδη᾽ 5 δαϊςοῖ; 

610, Ηδπιδη 5 διχζυπιοηῖ ἢ ἴῃς Κίηρ δραϊηϑὶ ποπουτίηρς Μοτγάεςδὶ; 

6.., Ηδιηδπ᾿ 5 ςατιγίης ουὖἱ οὗ ἴμε Κρ 5 ςοτηπιδηά; 612; Ζεγαβἢ 5 Ἵχῃϊ- 

Ὀἱοη οὗ {16 ΕἸ} )} οὗ ἰγγίπς ἴο 5ἰσῖνε δραϊηϑὶ πε 7 εννϑ; γ᾽, ἴῃς Ὠἰϑίουγ 

οὗ Ηδγθοηδι, Μοτγάδοβ᾽᾽5 Ἰηΐϊθγνιεν ψ ἢ Ηδπιδη Ὀεΐοστε δησίηρ Πἰπι, 
δηα Ηδιηδη᾿ 8 Δροβίσορῃε ἴο ἴδε ἴγεεβ; 813, τῆς σοηίεδηϊβ οὗ ἴῃς ἀϊδραίςῃ 

βεηΐ ουὔἱ ΌΥ̓ Μοτγάεαδὶ; ο"}, [ῃ6 τδηπεσ οὗ [πε παηρίπρ οὗ ἴδ βοῃ5 οὗ Ηδ- 
τάδ; 95, ἴῃς τεδϑοὴ ΨΥ Ἐβίδον ἰεἶς (ῃς Ὀοάϊ68 οὗ Ηδιηδη δηὰ ἢ 35 Ξοὴ 3 

ου ἴδε ραϊΐονβ; τοῦ, (6 σίογυ οὗ Μοσγάεσςδὶ. 

Ιῃ τερασγά ἴο (ἢ6ς ἂρὲ οἱ [15 ἰδγριτ οΟρίηϊοηβ αἰ ἔεγ. (8556) 

Ρυ δ 11 ἴῃ [ῃς {ἰπ|6 οὗ Τ᾿ υϑ]ηἰΔη. 585. ΟεἸΡηδυ5, 2)α5 Ταγρηη δοἠοηὶ 

“5 Βμολα Εσίμεν (1803), οἡ ἴπε σἰσεηρίῃ οἱ ἃ οἰίδίίοη ἴῃ ἴῃς ΒΊΎΤ. 

Τταςί. δοῤῥεγίηι, ἀϑϑὶρτιβ ἰἰ ἴἰο (ῃς θεριίπηΐηρ οἵ (ἢ ἰουγίἢ σεηίυγγ ; 

Ὀυΐϊ [15 οἰ δίίοη 15 ον Κῆοντῃ ἴο 6 ἃ ρίοβἝα. Οεὶρηδιβ᾽ ἔυγΠοΓ 

διρσυτηεηΐ ἴογ 115 ἀπίαυΐϊίν ἔγομῃ σοὶ πο ἄθηςθ5 ἢ ἴῃς ἰδηριᾶρε οἱ 

{πε Ῥεβῃϊτο νν}}} ἀΡΡΙΥ δαια}}ν τνῈ}}] ἰο ὦ. ὙΠ ἕαςϊ ἰ5, [δὲ ἔννο 
Αγδαπιδῖς ἰγϑηϑίδίογα, Ὀοΐῃ επάδανουγίηρ ἴο γίνε ἃ [4] {Π{ὰ] ΓΕΡτο- 

ἀυςζοῃ οἱ {με ΗερΡ., οουἹά ποῖ 411] ἴο ι1ι56 ἔγεαι θην [6 βδῃὴς οχ- 

Ργεβϑίοῃβ. ϑςῇ οοἰ πο! ἀθῆσαβ ργονα ποίῃϊηρ ἴῃ τερασγὰ ἴο ἃρε ΟΥΓ 

᾿ηἰογάερεπάδηςα οὗ ἴΠ6 νεγϑίοηβ. Αὶ ΒΌΓΕΓ ἱπα]ςδί]οη 15 ἰου πη ἴῃ ἴῃς 

τοδίίοη οὗ {815 ἱάγρυπὶ ἴο ἴῃς ΕἸγοῖ Ταγρυθ. Μάϑην ρᾶϑϑαρδϑ ἃ.Ὸ 

[Π6 58 π|6 'ῃ Ὀοΐῃ, δηά ἴῃ 41} βιιςἢ σδᾶ565 11 15 πλοσγα {κοὶγ (Πᾶΐ (Π6 ἔ}16Γ 

πο ἰ5 ἴῃς Ἰαίεγσ. 55, Δοσογάϊηρν, ργοῦαῦὶν Ὀοσγονβ ἔγομῃ ὦδ'. 

(Ρογ ενϊάδηςσε οἱ [15 5ε6Ὲ Ῥοβῃθ, ρῃ. 1τ8 3.) ΖυηζΖ, Οομεεάϊσησίς 
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[εἶα Ῥογίγᾶρε, ᾿. 83, ἀηα Ὠανίά, ἰῃ ἢἰ5 ἰηἰτοάποίίζοη ἴο (ἢ ϑοοομά 
Ταγρυπι, αϑϑίρτι ζ5: το [Π6 βενθηίῃ σδηΐυγγ, Ὀαϊ (ἢΪ5 15 ἱπςοηδίβίθηϊ 
ΜΠ ἢ 115 ἀερεηάθηςς ἀροη ζϑι. Ῥοβποῦ πά5 ενίάδηςεβ ἰῃ ἰΐ οὗ 1ῃ6 
ι..56 οὗ ῥύγᾳε Καδὸὶ ΕἰΐσΣεν (566 ὃ 44), δηὰ ἱπογείοσε ἀδίθϑ ἰ δρουΐ 
8οο ΑΙΡ. ΤῊΪϊΒ 15. ΡγοῦδΥ σοιτθοῖ. [{ ἰ5 βγϑί πιϑηϊὶοηθά ἰῃ 
ΒΑΘἢΠ 5 σοΙΏΠΙΘΠΔΙΥ Οἡ 1 Κι. 105". 

ζ5: Ῥεαγβ οἰεαγ ενϊάεποα οὗ θείης ἃ σοπιρ᾽]αἰΐοη. οἵ βθνογαὶ βαυ]οσ 
ἰἀγραπη5. ΕΥΘα ΘηΥ ἰἴ σοηΐδ᾽ 5 ἴννο νεγβίοῃβ οἵ ἴῃ 58 π|6 ρᾶϑβᾶρα. 

[15 πηαίθγδ] 15 Ἰοοβεὶν βίγιηρ ἰορείῃογ, δηά ἔυ}}Υ ἃ ἐουτγίῃ οὗ ἱΐ, ρᾶγ- 
{ἰου]ά τὶν δἱ (Π6 Ῥερίπηΐηρ, μ85 ποίῃίηρ ἰο ἀο νι ἴῃς βἴογυ οἵ Εϑ- 
{πογ. ΜΚ, ἴσοι ἃ βίυαγ οὗ ἴῃς αυοίδιίοηβ οὗ ΑἸκαθδζ, σοπλεβ 
ἴο {π6 σοπο]υβίοη (Πδὲ ἴΓΘα δα ] ]οΓ ἰἀγραμη5 να θθαη σοι ἰποά 
ἴῃ (ἢΪ5 νοσκ. Βδοῖὶζ οἵ {π686 βδουσοββ βίοοα (ἢ6 586 ογβὶ] ἰγδα το 
{ῃδὶ νγὰβ υϑεὰ ἰη ζ.. ὈΙΒεγθηςαθβ ἔγοτη (ῃ6 Μαβϑοσγείϊς ἰεχὶ ἅγὲ ποῖ 
ἰηἔγεαιοηΐ, ἀηα οσοδδίοη δ! ν [ἢ 656 πΊᾶγ Ὀ6 ΓΟΙΠ Πἰβοθης65 οὗ ἃ ναγίδηΐ 
Ποηδβοηδηίδὶ ἰοχί. μοσε ([Π6Ὺ ἄρτεα ἢ σοδαϊηρβ ἴῃ (Π6 ΟἴΠΟΓ ΚΓβ5., 

ἴΠδγ τηδύ Ὀὲ ἰεχί- οὐ ΠΥ ἱπηρογίδπι. ΟἿΪγ Πογο 5: τη 5 ράγΆ}16] 

ἴο ἴῃς ΗδεΡ. ἢδ5 ἰἴ Δὴγ ναΐι ἴοσ ἴῃς ἰοχί, (η6 δα 0.5 ἃγὰ 8}} ας 
ηἰάγαση ταὶ Πανοσ εχἰβίεα ἴῃ δὴν οἴπογ ἰδηριᾶρο (ἤδη ΑἼγαχηδίς. 

δῚ:. ΤΗῊΞ ΓΑΤῚΝ ΝΈΚΒΙΟΝ ΟΕ ΤΕΒΟΜΕ. 

Α πηυςῇ τλογε ἱπηρογίδηϊ νὶ[η655 (ἢΔῃ (ἢ6 ἰΔΥριπ5 ἔογ (ἢ οΟΠ- 
οἶδ] σοπβοηδηῖαὶ ἰεχὶ ἰ5 (ῃ6 1,811 νεγϑίοη οἱ δῖ. [Ἔγοπιθ, πηδάς δί 

ΒεοίΒ] ἤσπι θεΐννεθη [Π6 γϑᾶγβ 300 Δη4 4ος ΑὉ. Τα οὐὐτεηΐ 1,δ[ἰη 

νΟΓΒΙΟἢ 5 οἱ [(ἢΪ5 ρογοα ψγεσα τηδάς ἴγοπὶ ἴῃς Οτεαῖὶκς (566 ὃ 19) δηὰ 

ΜΈΓ 50 ἱηοογζεοΐ (δ΄ ΤΠ γοιης (Η]γοηγτηι5) οὗ Ῥαπηπηοηίδ, ἴῃς 1εδἀ- 

ἱηρ' 50 οΪαγ οὗ ἴπΠ6 ἀἄδγ, τνᾶϑ σοπηπἰϑϑίοπθα ὈΥ Ῥορε Παδχηδϑίιβ ἴο 

ΡΓΕΡΆΓΕ ἃ Ὀαίίεγ νογϑίοῃ ἰοῦ ἴῃς ιι586ὲ οἱ ἴῃε Ν᾽Υεβίεασῃ σῆυσοῃ. Αἱ 

ἢγϑί δ αἰϊειηρίεβα ἃ γεν βίοη οὗ (με ΟἹά 1,ἰπ|, Ὀὰΐϊ βϑοοῃ Ὀεοοπιϊης 

σοηνποεα παι [ἢΪ5 ννὰ5 ἱπηροββϑίθ!θ, 6 δεῖ δουΐ τιδκίηρ ἃ σοπη- 

ρἰεῖα πον ἰτδηϑίδίίοη. [Ι͂ἢ [ἷβ ῥσοίΐοριις ἴο ἴῃ6 Βοοῖζς οἱ Ἐβίῃοσ, 

ΜΠΙΟἢ 15 ργηϊθα ἴῃ ἴῃς Ῥοϊγρὶοίβ δηά ἰῃ δέδια ϑασγα Ταἰΐπα Ρ. Τ. 

Ητἰεγοηγηῖο ἐμίογ ῥγείε, εα. Ηπγϑθε εἰ Τιβοποηάογί (1873), [Ἐγοχὴς 

Θρθᾶ 5 ἴἢπι5 οἵ (ἢ]5 ρΑγ ου]ΔΓ Ρογίϊοη οἱ ἢ 5 νεΎϑβίοῃ :--- 

1 15 ΨῈ]] Κπονῃ ἰμαὶ (ῃε Βοοκ οἱ ἘΕΞίμου μᾶ5 θδθη σοστυρίοα Ὀγ ἴῃς 

νΑγοι 5 ἰγδηϑίδίογθ; Ὀὰ1 1. Ὀγησίηρ ἰἰ ἔογίἢ ἔγουῃ [Π6 δυο ῖνοβ οὗ ἴῃς Η6- 
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Ὀγονϑ, ἤᾶνα ἰγδηϑίαϊθα ἴ ποτὰ [Π γα }]γ τνογὰ ἔοσ νοσά. ὍὕΤῆε ςοπιπιοῃ 
νεγϑίοη ἀγασθ 115 ῬΟΟΚ ἴο δηὰ ἴτο νυ τουρῇ τορεβ, δα ἀϊηρ ο οςοᾶ- 

βίοη ὙΠδίενεγ (ἰηρβ οδη Ὀὲ 5814 δηὰ μεδγά; }15ῖ 458 ἰπ 5. οο] Ἵχογοῖβαϑ 1 

8 συβίογλασΥ ἴο ἰδκα ἃ πο πὶα δὰ ἴο (ϊηΚ οὐ ψ δὶ νογὰβ οὴς σδῃ 0.86 

ὙΠ8Ὸ δ85 κυβεγεα δὴ ᾿π)ΌΓΥ, οὐ ομς Πο 45 ἱπΗϊςοϊεα δὴ ἰηὐυγγ. Βαΐ γου, 

Ῥδυϊα δηὰ Ευβίοςβίυτη, βίηςε γοὺ πᾶνε ἀεϑίγεα ἴο εηΐεσ ἴπε Σγαγίεβ οὗ 

(δες Ηεῦτενβ, δπὰ βίηςς γοι ἄγε ᾿υάσεβ οὗ ἴδε ἀϊδρυΐῖεβ οἱ ἱπίεγρσγείεγϑ, 

ἴδκε (ἢς Βοοκ οὗ Εβίμεσ ἴῃ Ηεῦτγεν, δηά σοπρᾶσζε ουὖσ ἰγϑηϑίαϊίοη οὗ ἱΐ 

ΜΟΙ ἴογ νψοσγά, {μα γοιι πᾶν Ὀς 80 ]ε ἴο ἰοϑι γ παῖ 1 μᾶνε δα ἀβά ποιῃίης 
δὶ 811; Ὀυϊ 5: ΠΊΡΙΥ, 45 ἃ ἐδ! Πῖ] τὶ ποβ5, ἢᾶνε τεηάογεα ἴῃς Ηδῦτεν ἢ βίου 

ἰηἴο ἴδε 1.δἴη ἰοησαδ 751 85 ἰὶ βΒἰδη 8 'η Ηεῦτενν. ὅγε ἀο ποῖ οονεῖ (ἢ ς 

ῬΓδ1565 οἵ τἤθῃ, ΠΟΥ ἅγὲ ᾿νε δἰγαὶ οἵ [πεὶγ αῦυδο, Ὀὰϊ 85 ἴἤοϑε ψῆο 56 εκ ἴο 
Ρίεαϑθε οὰ νὰ ἔεασ ποῖ {πὸ (ἢγεδῖβ οἱ πιεη, Ὀεσοδυβε οα ν7}}} δοδίίεσ 

{μεῖς θομε5 νῆο 56εἰ ἴο ρίεαβϑε τπθη, ἃ5 ἴῃς Αροϑβίϊε βαυβ, “Τῆοϑε 8ο 

ἃτὸ οὗ τὶς βοτί σδηποῖ Ὀς βογνδηΐβ οἱ ( τίϑὶ.᾽"" Μογὸϑονοσ, δὲ ναγίουβ 

Ῥοϊηϊ5 ννγεὲ πᾶνε ρῥἰαςθα σε Ἰεϊϊεγβ οὗ ἴῃς δἱρῃαρεῖ 85 ἴδ 45 Τεῖῃ, ἴῃ 

ογάδγ ΌΥ 1:15 πηεδη8 ἴο ϑυσρεβί ἴο πε βἰυαΐουβ τεδάθσ ἴῃς ογάογ οἱ {πε 
ϑερίυδρίηϊ; ἴογ Ψε, δἱοηρβίάε οὗ ἴῃε Ηδσργενν ἔογπι, να ῥγεΐζεσσεα ἴο 
ἱπάϊςαῖς ἴῃς ογάδγ (δὶ ἰ5 4|150 ἔουηά ἴῃ ἴῃε ϑερίυδρίηίι. 

Αἴτοσ 115 ἱπίγοάἀποίοη, να δῃοιὰ ὄχροοὶ ἰο βηα ἴῃ [Ἐγουηθ 5 

νογϑίοῃ οἱ Εβί ΠΟ. 85 δι ἢ} ἃ τεργοα υοίίοῃ ἃ5 ροβϑιὶε οἱ ἰῃῆς ΗςΌ. 

ἰαχί 85 ἰΐ ννᾶβ Κηόνγῃ ἴο ἢϊπὶ ἴῃ ἴῃ ἔουγίῃ σεηΐυγγ. Ηε δά ἃ ροοά 
Κηον]εάρε οἱ Ηδῦτεν, δηα ννὰ5 δοαυδιηίθα ψ ἢ ἴῃς εν ἢ οχο- 

σεῖο] ἰγδαϊἰοη οὗ πὶβ ἀδαγ. ΗδἬς μά δςοςθββ αἷβο ἴο (ῆς Ηδχδρίδ 

οἵ Οτίρεμ, δηὰ ἢδ ννὰβ [Δ }}}Π1ὰῚ ὙΠ 41} ([Πηε οΟἴΠΟΓ Θαυ]ν νοΓϑΙ Οἢ5. 

γαγίαϊοηβ ἴγοπὶ ἴῃς Μαββογείς ἰοχῖ, δοσοσαάϊηρὶγν, σαπηοῖ ὈΆ 5εῖ 

ἄονῃ ἴο ἱρῃοόγάησο, Ὀυΐ ἱπαϊςαία αἰ ογεηΐ γεδαϊηρθ ἴῃ ἴῃ6 ΜΒ. ΟΥ 

ΞΤΟῸΡ οὗ Μ55. ἰῃαῖ ἢς υϑεα. ὙΤΠε Νυϊραίε, ἰΠπεσείοσε, θεσοπγε5 Δη 
᾿ηρογίδηϊ δι: ἃ ἴῃ ἴῃς σογτγεοίΐοη οἵ ἴῃ6 Μαβϑβογείὶς ἰοχί. 

Αἴοσ 76 γοσηθ᾽ 5 ϑο  επηη ργοίεδί (δι ἢς ὯδΔ5 δα ἀδα ποιϊῃίηρ ἴο ἴΠ6 

ΗΘ. οτρίηδὶ, [ἴ 15 βυγρυϑίηρ ἰο Βηα ἴῃ ἢον Ων ΡΪδοθ5 ἢΐ5 ἰγδ ἢ 5- 

ἰδιίοῃ σοηίδίηβ ψογάβ ἃπ4 βθηΐθηςθϑ [ῃδΐ ἅγὰ ποῖ ἑοιηά ἰη 4. Τῆς 
Ιοηρ δάάϊιίοηβ οἱ ὥ, ἰο Βα βυγε, ἅτε γεπχονθβά ἔγοπὶ ἴπ6 θοάγ οἵ (δε 

ὈοοΚ δπά ρἰδεβά ἰῇ δὴ δΔρρεπαϊχ δἱ ἴῃς εηά; θαΐϊ οἵεσ ϑῃογί δα 6]- 

[ἰοηὴ5 ἅτε ϑοδίίεγεα αυἱθ ὄνθηὶγ τὨγουρμουΐ τς δηϊγα Ὀοοϊ. 

ΤΒεθς δα 05 ἀσὰ ἃ5 [0] ονν5:--- 

ιἰ, ΒΌΡΕΓ; 15, ἰσίίατ, σταπάς; 15, αυοά τερίο οὐ]ῖὰ οἴ πηᾶῆυ σοηϑὶ 1 Πὶ 

εγαῖ; 15, εἴ ρΡεπάεθδηὶ εχ οπῆῆθ ρϑγίες ἰεηϊογία, ἰμϑογίὶ εγδηΐ, ἔ]ςὶε- 

Ὀαπίυγ, αυοα πλῖτα νατίείαϊς ῥἱοΐυτα ἀεοογεῦδῖ; ᾿ἴ, αυΐ ἰην αι; ογαηῖ, 
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δ 
οἷ ὲ ἱπέογε δηΐαγ, ροποθδίυγ; 15, ΡΓΡΟΠΘἢ5 ΤΠ 515 βἰησι]οβ ἀθ; σ’9, οἱ 

Ροβῖ πἰτηΐδτη ροίδιϊοπμθῖη ἱποδ] υ15ϑεῖ τηετο; 11}, ροβίϊο βΒΌΡεσ σδρυΐ ε͵υ5, 

οσυηςίῖ5; 1132, τηδηἀανεγαῖ, σοπίεσηρϑιῖ; 112, ΘΕ ροσ, εἴ Π]οσγιτλ ἔδοϊοθαϊ, 

(Ομ 5111ο, πλδ)]ογισα; αἴΦ, ὈΓΙΠΩΙ εἴ; 118, ΟἸΏΠ65; 1}, 0Π{τᾶ; 153, ἃς τηδἼογοβ; 

25, εἱ δαἀυοςδηΐ 685, εἰ ἰγδαδηΐ, εἴ σοίοσα δα 0.515 πεοθβϑασία; 24, υἱ βὺς- 

ξεϑϑβογδηῖ; 27, δἰίεσο ποπιῖης νοσδθδίυγ, ηἰπλῖβ; 25, Ἰυχία, ρα ]οῆτε; 25, οἱ 

ΡῬγδοορὶῖ δυηυςοδβο; 219, ἀς μᾶς ΓΕ οπηηΐηο; 211, εἴ βεῖτε νοϊθηβ; 21:2, νογίο- 

Ὀαΐυτ, υησεγοηΐυγ; 2:2, Δ ογηδίιπ) ρεγίποηβ, εἴ υἱ εἷβ ρῥἰδοιογαῖ σοπ- 
Ροβίϊα; 214, δίαυε ἱπάε, ἀδαυοσεθαίαγ; 2156, ἐνοϊαἴο δυΐοπλὶ ἰορογε ΡῸῚ 

ογαϊΐηοσα; ἢξος οἱ δά οτπδίιπι ἀεαϊῖ ογαΐῖ δηϊτη ἰοσγηοβᾶᾷ νδ]46 εἴ ἱπογθα } }}} 

Ρυϊοδγιτυάϊης, εἰ ἀιη 4 01}15; 2.5, ὕὑσοὸ σοη)υηοίίοηθ εἰ πυρ[1158, αηϊνεγβὶβ; 
2.3, εἴ σςοηρτοχασγεηΐυσγ, 23, Ἰδηϊΐζογοϑ εγδηΐϊ εἴ ἴῃ Ὀσῖπιο ρ] δι [ἰτϊης, 

εἴ οςοΐϊάογε εὐπι; 2533, αυἱ δα 5ὲ σεπὶ ἀείι!οτγαί; 23, τηδπἀδίυμησηιε οϑῖ 

Ὠἰβίογ 5; 35, ϑο5; 325, ργῖεγ σεΐογοβ᾽ 35, αυοα οἰπὶ δια ϊβϑεῖ, ἐχροτγὶ- 

τηδηῖο; 35, πδίϊομοπι; 327, 'ἰῃ ὕγηδπι, σε 5 [υἀξοογιτὴ ἀεῦογεῖ ἱηϊογῆςὶϊ 

εἴ εχὶνὶϊ τθηβ15; 35, εἴ σξ ΓΕ ΠΠΟἢ115, εἴ ΟΡ πης ποϑβῖ]; 319, αιοὸ υἱεσαίυτ; 

31, αυοα ἔι ΡΟ] ]ἸςοΓῖ5; 316, οἱ ουηοῖ5 1 ἀε6]5 αὶ ἴῃ; 4', Βράσζθῃβ, οϑ- 

θη δ ῃ5, 8Π1Π1} 501; 45, σσυάεϊα; 4', αυοά δυάΐεηβ; 45, υἱ ἱγεῖ; 411, ὕτὸ 

βίσηο οἰειθη 85, ̓ σίυγ αυοτηοάο δὰ στερεῖι ἰηἴΐγαγε ροΐοτο; 4:2, ἀϊςοηβ, 
ἰδηΐυτα; 4:4, υἱ ἱπ ἴΔ]} (ροσε ργαγεσίϑ; 4.5, ἢξες, νεῦρα; 4,5, ποῃ 

νοςδίδ; 5’, οὔϑβεςτζο, δὰ τη; 5ἵ, βυῃί βίδα; 5", βεαεηΐεπι; 519, δά 56; 51}, 

ΟἸΏΠ65; 61, 5101; 63, δα {Πυτὰ Ἰοσαση οὐ]; 62, αυοα συπὶ δυαάϊββεὶ; οἱ, ἃς; 

64, 5ἰαιϊπι, εἰ Ἰυθετεῖ; 65, εἱ τεριυΐδη5; 68, ἱπΠροηΣ βυρετγ; 611, ἐεαυο ργεςο- 

ἀεῦαῖ; 612, συοβΒ μαῦδεῦαΐ ἴπ σοηβ]ο; γ4, δβϑεΐ ἰοϊ γα Ὁ] ταδὶ πὶ εἰ 

ξετιθη5; 75, αυοά, Δι 6]}16 5 1Π]Πἶςο, ἔευτε ποη ϑυβίϊποηβ; 77, ἀ6 ἰοοο ἰηΐσανῖῖ; 

᾽" εἴ ᾿ηἰγαϑϑαῖ, γεροῦῖ; 85, ραεβϑίπηδϑ; 86, ἐΧ ΤΊΟΓΘ, 400 5βἰσζηυτῃ ΟἸο ἢ [185 

πιοηβίσα θαΐυτγ; 856, οὔβεοτο; 87, 55], δ.5ι15 εϑῖ; 85, ἴξος οπὶτῃ σοηϑυοῖπο 

εγδῖ; 89, εἴ Σ γασηβ, φαΐ, ΡΥ ἀεθδηῖ; 819, ῬΕΙ͂ ΟΠΊΠ65 ρσγονίηςΐαϑβ, νϑΐογοβ 

᾿τεγαϑθ Πον]5 πη 11153 ργενοηϊγοηΐ; 811, εἰ ἴῃ ἀπυτὴ ῥγεοὶρεγεηΐ σοηρτο- 

δατὶ, εἴ ἴῃ ππνεγβὶβ ἀογηΐρυ5; 8:2, εἴ σοπδίϊζυϊα 6ϑῖ, αἱ οη 5; 8:9, τορὶϑ; 

815, ἐς ραϊδίϊο, εἴ; 8117, σταηα!5; οἱ, νοςδγὶ ἀπῖε ͵4πὶ ἀἰχί πηι, οἱ 56, νἱπάϊ- 

ςᾶτα; 95, εἰ ἰοςδ, εἴ ΡΕγβθουογοβ 5.105, πηᾶρτλ 1Π15; 95, οὐληίϑηυς ἀἰχηϊῖδ5 

αυδ ϑἰησυ} δ ἰοςὶβ ἃς; 95, οἵ ρ] αὐ πηυτη ροβϑδα σοχζηονεγαηΐῖ, ποπιϊηΐβ; 

ο", Ἀμαρία, φυογυτηῃ ἰδία βυηΐ πομιΐηδ; 919, αυο5 οὐπι; 9}2, ρυΐαβ, υἱῖτα; 

ο᾽ δ, ΟΠΊη65; Ο"7, Ραμ δρυα οἿηη65 ἱποσέεςιοηΐἱβ ἔα, 6556 5ΟΪΠΊ 6 ΠῚ 

οἱ ἴῃ οο οπληὶ ἴθῦρογα ἀθίησορ8 νδοᾶγεηΐ Ἔρυ}15; ο᾽5, ατῦς, σδράεσω Ἔχεῦ- 

οὐσγαηΐ, ἰάοίτοο, ϑοϊθσάηοτα; 9309, ΟΠΊΠΪΔ, σοϊηρσεποηβα; 03, ϑοϊπληΐ, 

Βομοτστο; 9533, ἰῃ βοϊειηηεῖη γἰϊαπι; 05, εἴ δάνουβδγι 5, ποϑίγα ηρσιια νογί τ 

ἷη; 95, ἘΞΊΠΕΓ, ΟὈδδοσδηβ υἱ σοηδίυβ 6]05; 935, ΡΌΓ Ἰᾳ δϑὶ 50Γ5 ἱπ ὉΓΠ8ΠῚ 

τΐδϑδα υεγηΐ, 14 δϑὲ ΠγῚ ἢ} 5 νο]υτηΐης σοπίϊποηΐυτ; 938, αυδε ἢϊ5 
σφ: ΤοΙΟἶ 5 ΟὈ] ραῖα εϑί; 939, ἰη ροβίεγιπι; 9839, εἰ βογίϊτὴ 165. 

Θοὴςδ οἱ {Πε656 Δα α! 10Π5 ἀγα ποίησ ποτε [Π8η δχορείςαὶ 6χ- 

Ῥϑηβίοῃβ ἴο τηᾶ κα ἴΠ6 5656 Οἰθαγ, 50 ἢ 85 ψε Βηά ἴῃ 9, θαΐϊ τηοβὶ οἱ 
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{επὶ σδηηοί ἤᾶνε οτἱρίπαϊθα ἴῃ (ἢ νναγ. [Ι͂ῃ νον οἱ Γ ΓΟ Θ᾽ 5 

βοϊδιηη ῥτγοίεϑδι (ῃδὶ ἢθ 85 δά δα ποιῃϊηρ ἴο ἴῃς Ηδ. οτγίπαὶ, ννε 

τηιϑί δβϑϑισης (δὶ ἢς Ὠδα Ὀεοίογε Ὠΐπη ἃ ἰεχί (δὶ σοηϊδίηδα ΤΏΔῺΥ 

τεδάϊηρβ ποΐ ἰουηά ἴῃ [86 Μαββογείίς σεσθηβθίοη. Α ἰαγρὲ ὑσόροσ- 

τἰοη οὗ {8656 οὁζοὺγ 8150 ἰῃ Ὁ, ὦ, δηὰ ἢ, δὰ (ἷ5 ἔδοϊ βῆονβ [μδΐ 
{ΠεΥ ἅτε ῃοὶ ἱηνεπίίοηβ οἵ Ϊεγοσιαβ. ὐηίογίπαίεϊν γα ῬΡόοβϑ885 ΠῸ 

ΤΟΔΙΪΥ οὐ ς 4] οαϊοη οἱ 7Ἐγου)ε᾽5 ἰγαηϑίδίίοη. Τῆς ἰεχὶ οὗ (πε 

ΟἸειτθηζηᾶ 15 ποϊογίοιιϑὶν ἱπδοςσυγαίθ, δηα ἴῃ τΔΩΥ 68565 οἱ ἀδνὶδ- 
[ἴοη ἔγοιῃ ΜΓ ἰΐ ἰ5 ροββϑί]ς {μαὶ νψε ἤδνε ἴο ἀθβ] οὐἱὺ νυ τ σοτταρ- 
(ἰἴοη5 ἀεγνοα ἔσγοπι ἴῃς ΟἹ 1,4 οὐ ἔγοτῃ ἴῃς φίοβϑεϑ οἵ βοῦῖθεϑ. 

ἴῃ [8 ῥγοϑβεηῖΐ βἰδίε οἵ Κηον]εάρε οἵ (ῃ6 Νυϊγχαῖε ον ἴῃοϑε νγδηῖβ 

σδῃ Ὀ6 ἀερεηάεά οἡ ψῇϊςἢ ᾶγὲ σοηδτιηεά ὃγ Θ΄ ἀδηὰ ὦ. 
76γοπἜ 5 Ομ 55:05 οὗ γοδαϊΐηρβ ἰουηά ἴῃ Οἵ ργοϑεηΐ Μδϑβϑογείς 

ἰεχί δῖὰ 4130 ἰηϊεγαϑίϊηρ. ϑυοἢ οπλβϑίοηβ ἃσε ἰουηά ἴῃ 1'- "- δ "- 
10. 16. 18. 19 “3. 8. 8. ὃ. 11Σ. 12. 14. 1δ. 16. 18. δἱ 245 8β. 1Ὁ 45- 1 55: ιι 63. δ. 4. 

Ἴ. 8. Φ. 1]. 12. 14 7" 4. δ. 9 8:. 4. δ. 1. 9. 10. 1Ἰ. 13. 12. 14. 16. 16 0": 4. Β. 4. 

11. 12. 18. 106. 18. 19. 20. 24. 28. 27. 18. Σ0. δὶ 103. Ι͂η (ἢθςδ σδῦθῷ 3 ΘΟΠΊ6- 

{ἰπ|65 ἄστϑεβ ψ ἢ ὦ, ποτε οἰΐζεη νἱἢ 2 δηὰ 1,.. ὙὍΠε οπιϊἰϑϑἰοηβ, 
ΔΕΟΓΠΟΓΙΟΙΠΡΙΥ, σδηποῖ ΡῈ τερασγάθα 8ἃ5 δος ἀθηΐδ]. [Ι͂ῃ οἴπεσγ ραϑϑᾶρεβ 

3 γῖνεβ ἃ ἰταηϑίδιίοη μὲ ἀοθβ ηοΐ σογγεβροπά σι [ῃς τοδαϊηρβ 

πον ἰουηὰ ἴῃ ἴῃς Μαβϑογείς ἰεχί. [Ιηβίδηςσθϑ οὗ [815 ϑοσΐ ἃΓ6 ἃ5 
[0]]ονν5:- 

12, οἰν85 τεσ 6}08 ἐχοσγαΐϊυτῃ ἔυϊῖ; τ΄, αἱ οδἰεπάεστγει; τῦ, σοηνῖν! ἰῃ- 

νἱϊαν!ῖ, εἴ ΠοΙογίβ; 15, δ τ σοἱοτίβ, Ἔρυγηεὶβ, ἀθροϑὴὶ ογδηῖ; «εἴ, εἰ 4}}15 

δίαυς 4115 να 515; 118, 6)5; 1182, ΕΧ ΠΊΟΓΕ τοῖο, εἰ δάδσγαηὶ, ἰοζεβ; 1", 

ἜΧΟΠΊΡΪΟ ρᾶγν]ροηάθηβ ἱπηροσία πιδγογαπλ, ὑπ τερὶβ )υ5ΐα εβὶ ἱπᾶϊρ- 

πδῖϊο; 119, δοοϊρίαϊ; 132, τεχζηΐ δὶ υὐ αὐδαιε σεηβ δυάϊτε οἵ ἰεζεγε 
Ροίΐεγδαιϊ αἀϊνεγϑὶβ ᾿ἰηρσυ5 οἱ ΠΟ Γ5, νίγοβϑ, ἀουιῖθυβ, εἴ ἢος Ῥεῖ εὐποῖοβ 

ΡοΟΡυ]οβ ἀϊνιυϊχαγὶ; 22, χὰὶ ἐδ ρσαροβίϊυβ; 2’, [811 βεγὶ; 25, θὸ ἰεπηροζε; 

47, ἰταῖτίβ; 29, ογῃδζγεῖ δίαιιε ἜἼχοοϊεσγεῖ; 213, αὐ δὰ οὐἱία τι τ} 1 Ε το τα 

ΡοΓ πε δηΐ, υἱεγεηΐυγ; 213, ἰγδηβ θδηϊ; 2,5, Δ 1  Όγα τι οὐ] πὶ, νἱγρίπυτη; 

43, ἴογεϑ ῥ]δῖ!; 44, ρεσβενογαγεῖ ἰῃ ϑεηϊοηϊϊα,; 35, αυοά οδβϑϑοῖ ρεηι}5 

7υάξ; 37, αὐ ποῦγαϊσς αἰοϊϊαγ ρἤυγ, αὐο αἷς εἰ αὰο πηδη56; 35) ΠΟΥ Ϊ5 

υἵδη5; 314, ϑυπηα δυΐεμ ερἰϑιοϊασυση ἤφς ἔπι, υἱ οἵηηθβϑ ῥγονϊηοὶδβ 

βοίγεηῖ; 4.5, βεηιθυ5; 42, Ορρίἀϊ8 ἂς ἰοςΐβ, ργοὸ δίσγαίο υἱεηςξίθυ5; 45, 

τορίῃξ; 41}, εἴ οσὐποίς αυς 500 ἀϊϊίοης 6͵5 βυηΐ, ἀῦϑαυς 114 οπηςία- 

ἴοπο 8: διϊπι; 4)2, ασιοά οὐπὶ διυαάϊϑοεῖ Μαγαοομδιβ; 418, τυγβυτα; 4:5, 

τυσβυχήααςε; 416, ογαῖς, ἰγδάθηβαῖιε πλὲ τπογίΐ εἴ ροσίουϊο; κ᾽, 116; ς2, οοῃ- 

ἴσα δᾶπι; 55, γερίπα; 55, οἱ ροβίαυδιῃ νίηυτα Ὀἱθεταὶ δουηάδηίΐεσ; 55, 
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Ρδ]δῖ; 5:4, οἱ; 6,, 11|ο; 63, ἰπβια 1845; 63, 1105; 65, ἀε 561184 τορὶβ Ἵϑὶ, 69, 

Ῥυσαυβ; 610-12. ρΡ4] 811; 614, ουτα; 73, εἰ, ροβίψυδπι ἱποδὶ ιογαῖ; 76, σης 

δυΐεπι ΠοβΕΪ5 Ὡοϑβίοσ εϑὶ οὐ}ι5 ογυο]185; γὅ, ου}ὺ5 ρΡοϊδθηϊδε; 77, 8Γ- 

Βοσγίρυβ σοηβίζατη; γΥὙ, Πετηουῖθιι5 σοηβὶίο, ε᾽υ85; 8:, ραίγυυβ δυυ9; 82, 

Βιδπι; δ., 116, ΠΠΙΔαυθ, ουπὶ; 86, ἰῇ οςοι} 5 675, εἷ, πονὶβ ὌἊρἱβῖο]Ἕϑβ 

νεΐεγεβ, εοϑβ; 85, εἴ ἱηϊογίοοιςοηεπι; 87, ΑΒΊρ!; 85, τηθο, πὐϊτεδηΐυτ, 1105; 

8", εγδί δυΐοπι, ὑργουΐ ἰοζεγε ροίΐοσδηϊ οἱ ἁυάϊγε; 819, ἱρβϑεδηυς ερίϑίο ας 

4 τορβ πουηΐπα αὐ δηΐιγ; 8:5, οπχηΐϑαυο; 817, ἜΡ]85, ΔΙ τεσ σζοπίῖ5 

εἴ βεςίξ δογυσα σοὶ σίοηὶ εἴ σξγε πΊΟἢ 115 ̓ υπρεγεηίυγ, οσυηςῖοβ; 9', σης 5 

7υἀςῖ5 ἱπίογίεςϊίο, θογὰ πὶ ἱπ μα θαηΐ βδηρσυϊηϊ; 95, πάτα; 9’, αυοιαἱς εἰ 

ΡΕΓ οσὐυποίοτυμι οτᾶ; 95, πάρῃ, αὐοαὰ 5101] ραγανεγδηΐ ἔδςεσε; οἱ2, αχυΐ, 

Ἔχέγοοσε σβάδπι; ο᾽", ἱπίογίοςι 5 Ὠοϑο 5 ἃς ρεγβθουτοσθυ5 515; ο᾽5, Ὦὶ, 

ἴῃ οεάς νογϑδίὶ ϑυπῖ; 9", ἴῃ ΟΡΡΙΪ8 ποὴ πλυγϑίίθ ἃς ν1}}15; 939, ΠΕ 6 Υ]5 

ΠοΟΙΏΡΓοἤδηβα; ο5:, ὕὑτὸ [εϑιϊβ; 9", τιον γορὶβ ἱστὶ τ) Βογοηΐῖ; 936, ἰὰ αϑὶ 

βοσχίζα πη; 957, ϑυπίϊηυογιηΐῖ, ἀδίησερ8 ἱπητηυϊαία ϑυηΐ; 9323, 1ἃ 6δϑὲ βογίι πὶ 

Ποη ΟὈβεγνοηΐυγ; 93", εἰϊδτὶ ϑεουηάδ ορ᾿βίοϊδπη τ οπηπὶ ϑιυἷο ἀϊε5 ἰϑία 

50] δ 5 βδηοσίγεϊυγ; ο5], βδογίϊυ τη, οὑπὶ σαυαΐο; ο᾽2, οἱ οπληΐα αὐ δ τὶ 

Βυ)}ὺ5 αυϊ νοσδίυτς ἘΞΙΠΕΙ Ὠἰδίοτϊα σοητἰπεηΐυγ; σοἱ, οὐποΐδ5. 

ϑοπς οὗ ἴπε86 αἰ νεγρεηςεβ σδῃ θὲ Ἔχρ δ θα 85 ἴγεε ρασαρῆγαβθς. 
Ιῃ ΟἴΠΟΙ οα565 ἴπ6 ἰγαπϑιαϊίοη αἰ ασβ 50 σοπιρίείοὶν ἔγοπι ΓἘΐ (ῃδΐ 

ψ 6 τηυϑῖ δϑϑιπηθ (ἢ Τ]Θγοιὴς δα δὴ ἱπἀδρεηάεηὶ ἰοχί, ΟΓ εἶδε (Πδῖ 
ἢς νοςδ)ζΖεὰ αἰ βογεηιὶγ. Αραγί ἔσγοτμη ἴῃ6 ραββϑᾶρεβ οἱϊδαὰ δῦονε, 

ὨΪΐβ ἰοχὶ 15 ἰἀθητῖσοα] ἢ τΠ6 Μαββογείὶς σοηϑοηδηΐαὶ ἰοχὶ, δηα ἴῃ 6 

ἰδ τοπα] ργοηυηςίδίίοη ν ἰςἢ ἢδ [ο]]ονν8, 6... ἰπ ΡΓΟΡΘΙΓ ΠΔΠΊ65, 

θ᾽ Ργδοῖ ΑΠγ ([ἢ6 58π|6 ἃ5 ἱμαὶ οἱ 4. 7εγοπὶα ἀοθβ ποῖ σᾶΓΓΥ 8 

Ὀάςοῖκ οἵ [ῃ6 σοάεχ δάορίεἀ Ὀγ ἴῃς [ον δῇ δυϊπογι 165 ἴῃ (6 βεσοηὰ 
σοηΐυγΥ, δυΐϊ ἴογ [μα Πα ἰ5 οῃς οὗ ἴῃς δαγ!εϑὶ δηὰ θεϑὶ ψ ]Π 65565. 

ὃ 12. ΟἸΤΑΤΊΟΝΒ ΙΝ ΤΗΕ ΤΑΙΜΌΘ. 

Βοίῃ [Π6 Βαρυ]οπίδη δηά (ἢ [Ἐγυβαίθτι Ταϊπιαα ἴῃ ἴῃς Τγαςίδίε 

Μη) ἃ σοπίαίη ἃ βογί οἱ γΓυπηηρ σοπηπηθηΐαγΥ οἡ ἴῃ6 ΒοΟΚ οἵ 

Ἐβίμοσ, ἰη σῇ (πον γαααδηίν αιοῖς 115 ἰδηρσίᾶρε δηα αἸ5οιι55 115 

πιορδηΐησ. ΤΠδθε αἰβουβϑίοηθ ὈΓΟΒΌΡΡΟΘΒΘ ἰῇ πηοϑῖ Ἷσᾶ565 ΟἿΓ 0Γ65- 

οηΐ σοηϑοηδηίδὶ ἰοχὶ, θὰΐϊ (ῃ6 νοννεὶ ροϊηΐβ ἃγὲ ηοΐ γεῖ Κπονῃ δηὰ 

(ῃ6 τα 5 ἰγθαυθητν βυρρεβί νοςδ]]Ζαί]οη5 (Παὶ αἰ ΠῈΓ ἔγοπι ἴῃ ο58 

οἱ 3481. Τῆς Ταϊπιια, δοςογαϊηρῖν, μᾶ5 βοῖηθ ναῖε ἃ5 ἃ ᾿]1Π655 ἴο 

16 ρτγο- ΤΊ θεγίδη ἰοχὶ. Τοὴρ δααϊίομβ ἴο (Π6 ϑἴογυ ϑ᾽γΆ] ΑΓ ἴο 

(ῃοβϑα ἰπ Ζ δἀπὰ ζ5: αγὸ αἷ5ο ἔουπά ἰῃ ἴῃ Ταϊπιιάς. ΤΏδβα ἅΓα 
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ἰταηϑἰδίεα ἴῃ 16 σοιηπηθηΐασΥ δὶ Δρρτγοργίαῖε ροϊηῖβ. ὙΠΘΥ ταϑί 

ὉΡΟΩ ἢο ἰοχίυδ] δα Πουιν ; ἴῃ ἕαςί, ἰῃ πιοϑὲ οα565 [6 ὑγοςβββ ἰ5 6χ- 
ΒΙΡΙ6α Ὁγ ΜὨΙοἢ ΠΟΥ ἃγὰ εἰς! οἀ ἔγοια ἴῃς Ηδῦ. ὈΥ ἱηρεηίοιυβ 

τοί μοάβ οὗ ἐχερεϑὶβ. ὍΠΟΥ βῃον ηδὶ ἰῃ (δ 5ἰχίῃ σδηΐυγυ, ἤθη 
[η6 Ταϊτηυάϊς οτὰ] ἰγδαϊ! ἰοη ἢγϑὲ ἴοοὸκ ΠΠΙΟΓΑΤΥ ἔοστῃη, ἃ ἰᾶγρα ραγί 

οἵ ἴῃ πιάγαϑηϊς εἰ 6} ]5πηθηΐβ οὗ Εβίμε εγα δἰγεδαν Κηονῃ. 
ΤΠΕ56 δὲ ἃ}} ἰῃῆς ἀδϑοθπαδηίβ οἱ ἴῃ ἴοχί οἵ (ῃ6 Θορβοσίπι, βίης 

Αᾳμ}14, ϑυταηδοῆιϑ, ἀηά ΤΠοοαοίίϊοη, [Παὶ ἅτε 50 μεϊρίμ ἰῃ οἵ οσ 

ῬοΟΚΘ5, ἀο ποῖ εχἰβὶ ἔοσ Ἐβίμεσ. ΒΥ ἃ σοιῃρδσίβοη οἵ (ἢ6 νδσίοιβ 

[ογιϑ οὗ (Π ἰεχὶ ἀδβοσ θεά ἴῃι5 ἴδγ, ἡδπηεὶγ, (ἃς ΤΊ σίδη γοοθηβίοῃ, 

{6 ΒΑΡΥ]οηΐδη γεσθηβίοῃ, (μ6 Ῥεβῃϊίο, ΕἸσγϑοὶ Τάσγριυπι, ϑεσοηά Ταγ- 

συ, Νυϊχαίε δηὰ Τα]μιυα, ᾿ξ 15 ροβϑῦ]ς ἴο γεοοηδβίγιυςϊ ἢ στοαὶ 

σογίδί ΠΥ [ἢ6 σοηβθοηδηίαδὶ ἰοχί ἔγοπὶ νν Π] ἢ 41} ἀγὰ ἀθϑοθεηάεα. Τῆς 

ΘΧΙΓΔΟΣΑΙΠΔΓΥ 5: ΓΔ] Ύ οἱ {Π6 Μ55. Ὀοΐῃ οὗ (ῃς Ῥαϊδϑιπΐδη δηὰ οἱ 

[π6 ΒαΡγ]οηίδη ἰγρε---ἃ 5: ΓΔ Υ Υ ν Ι ἢ Ἔχίθη5 ἐνεὴ ἴο [ἢ γερτγο- 

ἀυςτίοη οὗ ΕἸΤΟΙβ Δηα Ἔχοερίϊοηδὶ ἰεϊ(ογϑ--ηά (ἢς6 οἸ]ο56 ἀρτθοιηθηῖ 

οἔὗ 811 [ες Κγϑϑ. τϑδάδ βἴπος ἰἢ6 θερίηηΐηρ οὗ ἴῃς (ΓΙ βίίδη εγὰ, ργονε 

{86 (Π65|5 οἱ Πᾶράγάς ἴο θεὲ σοττοςῖΐ, [Πδῖ 411 (Π656 Γϑσθηβίοη5 ἃσγὰ ἀ6- 

βοθηάδηίϊβ ἔγοτῃ ἃ βίησίε ὑγοίϊοίυρε, [ἢς 50- δ] θα ἰοχί οὗ [ῃ6 ϑορβοσίὶ πὶ 

(. Απηιεγ μη ρο 27 ργίοοδοίεη ἰὐεδεγεοίσζμηρ ἀδν Ῥγουογδίφη, 

1863, ΡΡ. 1-2). Αἱ 50πΠ16 {ἰπ|6 ἴῃ [ῃς ϑεσοηά σεηΐυγυ (ἢ εχίρθη- 

οἶδ65 οὗ σοηΐγονεγθου ἢ (γι ϑίδηβ, δηα (Πς6 ἀσδῖγα ἴο ἢᾶνα ἃ χϑά 

4515 οὗ ἀϊδουπδίοη Ὀεΐννθθη (6 γα Ὁ ]15, ἰδ ἴο ἴῃς δάορίζοη Ὀγ τς 

7εν ϑἢ δυϊῃογ 65 οὗ 8η οΠςἰ4] βία πάδγά σοάοχ οἵ ἰῃς ΟἽ. ϑίπεθ 

(Πδι π|6 411] σορίε5 ἢᾶνε θδββθη τηδαάδ αἰ γοοῖν οὐ ἱπα σγοςῖγ ἔγοτγα (ἢ 5 
σοάεχ δηά ναγίδηϊ σοαϊςοθ ἤᾶνε Ὀδθεῃ ἀεσβϑίτογεά. ὍΤῇῆε σϑβυὶὶ ἰ5, 

(ἢαιϊ πο δηςϊεηΐ αἰ ἤθσθηςοβ οἱ γοδαϊηρ ἤανε σοπια ἄοόννῃ ἴο ἃ5 ἰῃ 

{Π15 ἔδπῖν, θὰΪϊ οὐἷγ νᾶγίδηῖϊβ [δὶ πᾶνα Δ βθη βϑίηςσα {μ6 βίδησαγα 

ςοάεχ νψὰ5 δάορίδεα. 

ζ. ΟΥΉΕΒ ΡῬΕΒΘΟΕΝΌΑΝΤΘ ΟΕ ΤῊΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΤΕΧΤ. 

ὃ 12. ΤΗΕ ΟΕΚΕΕΚ ΝΈΒΒΙΟΝ. 

Βεβιά65 (86 ἰοχὶ οἱ ἴ[ῃ6 ϑορῃογίτα, οὐσ ΟὨΪΥ ΟΥΠΟΙ νυν [η655 ἰο ἴῃ 6 

οσί ρίη8] ἰεχὶ ἰ5 ἴη6 Οτεεὶς ἰγαηϑιδίίοη, (ῃ6 50- 4164 ϑερίιπδρίηϊ. 
ΤῊΪϊ5 νογϑίοη ννὰ5 τηδάε Ὀεΐοσγε ἴῃς δάορίίοη οἱ ἴῃς βίδηδαγαά σοάθχ 

οὗ [ες ϑορμοσίση. [15 αἰνογρβεηςθϑ ἔγομη 4 Ἐ την γεργεβϑοηὶ Δ θαυ! εῦ 
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ἴοστῃ οἵ με ΗδΡ. ἰεχί. Ἐδβίμογ 5 [6 οηἱγ Ῥοοκ οἵ {π6 ατοοκ ΟΤ.., 

οχοδρί {πὸ ΝΠ βάοπι οἵ [6515 βοὴ οἱ δίγδοϊ, [μαὶ ἢδ5 ἃ β βοσ ρίοη 

σοῃίδιηηρ ἱπίογιηδίίοη δθουΐ [15 δ  Πογϑῆὶρ δηὰ ἀδῖθ. Ασοοσγά- 

ἰηρ ἴο δα ἀϊζίοη Εἰ, νεγβα 11 (ξεν υἱρ. δηὰ Ἑπηρ. Αρος. Αἀ. Ἐπὶ. 11"), 

“ἴη (6 ἔουγίῃ γεαγ οὗ ἴΠ6 τεῖρῃ οὗ Ῥίοϊδθηγ δηα (Ἰ]εοραίγα, Π)οβὶ- 

{Πει1ι5, ψῆο 5414 [πὶ ἢς νὰ8 ἃ ῥγίεϑί δηά 1,ονϊΐς, δηὰ Ῥίοϊθτηυ ἢἷ5 

500, Ὀγοιρῆϊ τῃς ἔοτγεροίηρ ἰεἴζεγ σοησογηίηρ Ραυγπλ (ΡὨγουγαὶ), 
γνὨΙΟἢ (ΠΥ 5814 νγὰϑ ρεπυΐης, δηά ἴῃδἱ 1,γοϊπηδοῆι5, βοὴ οὗ ΡίοΙθΙΩγ, 

οηδ οὗ [ἢ6 Ρδορ]ς ἰῇ [6γυ 58] 6 πὶ, ὨδΔα ἰηϊεγργείεά ἱ1." ΤὨΪϊδ οδῃ 

τθδῃ ποίῃϊηρ εἶβε, [ἤδη (μα ἴῃς Βοοκ οἱ ἘβίΠοῦ ἰῃ στθοῖκ ἰγαηϑβίδ- 

οη νγὰ5 Ὀγουρῃϊ ἔγου [6γι 5816 πὶ ἴο Ερυρί ἴῃ 1ῃς ἐουγίἢ γεᾶγ οἱ ἃ 

Κίηρς παιηδα Ρίοϊίειηυγ, ψῆοβε σοηβογί ννὰβ (]θοραῖσα. ὍΤμὶβ 15 ἃ 

ΨΕΓΥ Ὀποογίδίη ἱπαϊοδίίοη οὗ ἂρ8, ᾿πδϑπλιςἢ 85 ἰουσ Ῥίο Π1165, 

ΠΔΙΊΕἶγ Ριοϊεῃγ ΨΥ (ΕΡΙΡῃδηθϑ), Ριίοϊεῃῃην ΨΝῚ (ΡΒΙ]οχμείοσ), 

Ριοϊεαγ ΨΝἼΙ (ΡὨγβοοη), δηὰ Ριίοϊειῃγυ ΝἼΙΠ (1,διἤυσοβ), ψεγα 

ΤΔΙτὶοα ἰο ἃ (Ἰ]Ἰεοραῖγα. Μοβί οὔθ ᾶνα βυρροβεά ἰμδΐϊ Ῥίοϊ- 

ΘΙΩΥ ΝῚ ἰ5 πιοδηΐ, Ὀθοδυβα ἢ6 νν85 ἃ ἔτ εηα οἱ [Π6 [εν δηά ρΡεστηϊ θὰ 

ἴΠ6πὶ ἴο Ὀυ11 4 ἃ (ΕἸ ρ|6 ἂἱ 1, δοηίοροὶβ. [Ι͂ῃ ἴπμδΐ οἀ56 ἴῃς ἀδίε οὗ 

[(ἢς νεγϑίοη ψουἹᾶὰ Ὀὲ 178 Β.σ., Ὀυΐ, 85 Β. 7Δοοῦ ᾶ5 βϑῆοψῃ (1) 45 

ΒυςΒ Ἐβίμοσ Ὀεὶ ἄδεῃ 1,ΧΧ,᾽ ΖΑΤΊΎΨ. χ. (1890), ΡΡ. 241: 7.), ἴῃς 

οἷν ῬιοϊοηΥ νο ννᾶ8 Πηδιτὶθα ἴο ἃ (]εοραίτα ἰῃ ἴῃς ἰουτίῃ γεᾶγ 

οὗ Ὠϊδ γεῖρῃ τνὰβ5 Ριίοϊθιην ΝΠ]. Ὅς ὈοΟΚ πλιϑί [Π η Ὀ6 δϑϑὶρηδά 

ἴο 114 Β.0. ΤῊΪ5 ἰδοῦ ἀδία 5 πλογα Κα ὶγ οἡ δοσουηῖΐ οὗ {86 [Δί] υγα 

οἵ [Ππ 5οὴ οἱ ϑίγαςῇ (ς. 170 Β.6.) ἴο τηδηΐϊὶοη τς Βοοῖ οἱ Ἐβίῃογ 

(ϑο ΝΟϊά., ΝΥ 1ὰ., Ἐγ5.). 

Κυδηδη (Οπμπάεγσοοξ, ἱ. ᾿. 542), δηἀ πηδὴγν οἴπογϑ [ο]οννὶπρ Ὠΐπῃ, 

μαναὰ ἀουδίεα [Π6 σεηυ θη 655 οἱ {Π]5 βυ θϑογρίίοη, θδσδυβα ἰΐ ταρ- 

ΓΕβθηΐβ ἴῆ6 δυῖΐῃοσ 8ἃ5 ἃ χεϑἀδηΐ οἱ [6γιιβα 6 πὶ, νἢ116 (Π6 ὈοΟΪ ἰ5 

τ ἢ ἴῃ ἴῃς Ἐργρίίδη αἰαϊοοὶ οὗ τσγεοὶς δηαὰ 566 πὶ5 ἴο 500 

Κηον]εάρε οἱ Εργρίίδῃ σοπαϊοη5 (50 [ΔςοΌ, ἰ. ς. ΡΡ. 28ο ῆ.); Ὀυϊ, 

85 ΝΟΙά. ροϊπί5 οὧἱ (ΕΔὲ. 1405), {π6 πᾶπὶς 1, γϑιπηδοῆυ5, ϑοη οἵ 

Ριοίϊειηγν, 1ῖ5 Ἐργρίίδη, δπὰ [μὲ δυΐποῦ πᾶὺ γν6}}] ἤᾶνα Ὀθθὴ 8Π 

Ἐργρίίδη [εἐνν, νῃο, [Πγουρῇ τγεϑίἀθησα ἴῃ [6γιιβαίθια, θθσᾶπια 80- 
ιαϊηϊεά ψῖἢ Ηεῦγον δηα νν85 ἴμπι5 νν6}} χυδ! ῆεα ἴο τηδΚε 51 συ ἢ 

ἃ ΕΓΒ ΘΟ 85 6 δηα ἰη Εβί. Αἰ ποσα βευῖουβ οὈ͵]θοίοη ἴο 6 σεηυΐη6- 

2655 οἱ [ἢς 50 5ΟΣρτ ἢ 15 ἴΠ 6 δοί (ἢδ1 1 δἴδηα5 δἱ ἴῃ6 εηάᾶ οὗ οὔβ 

οὗ τῆς Ἰοὴηρ δα ἰοῦθ ἰμαὶ βϑεθπ5 ἴο σόα ἔγοπι ἃ αἰ βεσγεηΐ μδηά 
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ἔγουι ἰδῃδὶ οὗ [6 οΥἱρίηα!] ἰσαηϑίαῖοσ. 1 δἀ δά Ὀγ ἃ ἰδίου μ᾽ οβϑδίοσ, 

[815 βϑο τ ΡΌΟη πᾶν θὲ ΟὨΪΥῪ 8η ἱηνθηίίοη ἀδϑίρηθα ἴο σοΙηπΊεηα 
Ῥαυπὰ ἴο ἰῃς Εργρίίδη [6νν5 ΌΥ ΓΕργαβθητηρ ἰἴ ἃ5 ἐμ ἀογϑθα Ὀγ οἠς 

οὗ [ῃς ρῥγίεϑίβ δ Γογιιϑα θη). [{ 8 ροββί]β, ἤόννενοσ, ἰμδί [6 βυ- 

βου ρίοη βίοοά οὐρίηδ!γ δὶ {πὸ πὰ οἱ ἴῃς Ὀοοκ, δηὰ ἰμδὶ (ἢ ἰη- 

ϑεσίεσ οἱ Αααϊτίοη Ε ἢᾶ5 πλογοὶν γεπηονθὰ ἰΐ ἴο [Π6 6ηα οὗ ἢῖ5 δά- 
ἀϊτοη. Οπ ἴμε6 ψῃοΐςθ, ἴἤθσα ἰ5 ἢο βυβιςοϊεηΐ τεάβοη ἴοσ ἀοιυδίϊηρ 

16 ΕΠ ΪΠΘΠ655 οὗ [ἢ]5 [65 ΕἸ ΠΊΟΩΥ σοησογπηρ ἰῃ6 οΥἹΡΊΩ οὗ [Π6 ὈΟΟΚ. 

[τ ἀαῖε5 {Π6 νεγβϑίοῃ ι5ῖ ΘΓ ἴοὺσ οἴ  Γ γθαϑοῇβ οὔθ ννουα Ὀὲ ἴη- 

οἰϊηρὰ ἰο ρυΐϊ ἴ. ΤῊς ΗεΌ. δι. [1561 18 ΠΑ γάΪγ δυο ἤδη 150 Β.Ο. 

δηά (ῃς Οτεοκ ἰοχί 5 οἰϊδα ὈῪ 7Ὀϑερῃυ5 ς. ρο Α.Ὁ. ΤΏδβε, δοοοσγά- 

ἱΠΡῚΥ, ἃγὰ ἴΠε "8]0Υ δηά [Π6 τηΐϊηοῦ ᾿ἰτ115 οἱ ἅἀρεὲ. Τῆδ [8}1υτὰ οὗ 

ῬΒΙΟ ἴο φυοῖε Εδι. (Εγϊε, βμῆο απά ἐμὲ Η οἷν δορέῤῥίμγος, ἢ. 32) 

ἄοαϑ ποῖ Πδοθβϑαγν 5ῆον {πδι ἴῃς Οτοοῖ ἰγδηϑίδίοη τνᾶ5 ΠΏ Κηοννῃ 

ἴο Εἰπι. Ηεξ πᾶν ἤᾶνε τερᾶγαδα [ἴ ἃ5 ὉΠπΟΔΏΟΠΪΟΔ]Ι. 

ὃ 14. ΤῊΗΞ ὕΝΕΕΝΙΒῈΡ ΟΚΕΕΚ ΤΕΧΤ. 

ΤὮε ατεεκ ΒοοΟΚ οἱ Ἐβίμοσ Πᾶ5 σοπῖα ἀονῃ ἴο 5 ἰῃ ἔνα πΊ81η 
ΓΟΟΘ 51 ΟΏ5, Δα ΟὨΪΥ ΤὨγοΟιΡἢ ἃ σοιῃρδγίβοη οὗ ἴἢ656 σᾶπ οὔθ ἤορθ 

ἴο τοϑίογε {Π6 ρῥγὶ πλὶτἶῖνα ἔοσι οὗ ἰἢς ἰεχί. Μοβὶ ἱπῃρογίδηϊ ἰ5 (Π6 

τοςοηϑβίοῃ γοργεϑεηϊεα Ὁγ ἴῃς υηςΐ8] σοαϊςε5 Β δὲ Α Ν, δηά ὃγ ἴπῈ 

Ουγδῖνοθ στ, τοϑα, 2490 (Ηοϊπιεβ5 δηά Ῥαδγβοηβ). Β, οὔ Οὐάεχ 

Μαδίραπμδ, Ἐοτῃς, ναιίοδη 1, ἰΌταγυ, Ὀεϊοηρβ ἴο {π6 π!α]ε οὗ [6 

ἴουτίἢ σοηΐυγγ. [Ιῃ 18ρο ᾿ξ ννὰ5 Ρυ ] 5ϑηθα ἰῃ ΡῬῃμοίϊορταρῆϊς σερτγο- 

ἀυςιίοη Ὁ (με Ναιοδη ργθϑθ. [158 ἰθχὶ 15 δοσυγσγαίοὶυ ργπίεα Ὀγ 

ϑιυνεία, 1η6 Οἰἱά Τερίαπιοηί ἐπ σγοεκ (1896). Οη μὲ ψΒοἱΪς ἰΐ 

τερσεϑθηΐβ ἴῃ6 εὐστοηΐ ἔοσῃι οὗ Φ ἰῃ (π6 ΟΠ γί ϑίαη Ομυγο Ὀοΐογε 
[η6 τενϑίοῃβ οἱ Οτίρθη, Ηθϑυοῆϊυ5, δηα Γιοΐδη πα Ὀδοθη ὑπηάεγ- 

(ΔΚοη. ἴη [με ῬοοκΚ οἱ Εβίῃοὺ [15 ἰοχί 15 δαίγαὶ ἴῃ σοἰδίϊοη ἴο [Π656 

ἴπγθε στϑοθηϑίοηβ. [{ σδηηοῖ Ὀ6 ϑιρροβθα ἰῃδὲ 11 τεργεβθηΐβ [6 
κοινὴ ἔκδοσις οἵ (πες (Ὠἰτὰ σεηΐυγγ, ταυςἢ 1655 ἴμ6 οὐ ρίηδ] ἰεχὶ οἵ 
ὦ, 5111} [ ῬγοθαὈΪν σοπηθ8 πθᾶγοσ ἴο ἴξ [ἢ 8Δὴγ οἴμοσ ὀχίδηϊΐ Μ5. 
ΝΟΥ Οὐάοχ δίμαϊέσμδ, αἰθὸ ἀδίεϑ ἴσγοῦὶ ἴΠ6 ἔουσίῃ σεηΐυτγΥ. 

ΤΠἼ6 (οτίγ-ἴῃγες ἰεᾶνεβ σοηίδιηἷηρ ἘΒΙΠΟΓ δηα ρογίϊοῃβ οἵ (ἢ. 

Ἐπά., δηά Τοῦ. ψεσα ἰουπά Ὀγ Τἰβομεηάογί ἴῃ 1844 ἃπιοηρ νναϑὶα 
ΡᾶΡΕοΓβ αἵ ἴῃς (οηνεηΐ οὗ 51. (δίμογίης ὁη Μί. ϑἰηδὶ, ἀμ ἅτε ἢονν 
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ἴῃ ἴῃς ΠΙΊΡγαγΥ δἱ 1οἰρΖίς. ΤΏΘΥ ψνογα ρυ  5η6α ἴῃ 1846 υῃᾳ6Γγ 
[ἢ6 πᾶῃης Οοάεχ ἔγεάεγίοο- Α μρμδίαγμμδ, ὉΥ ΥὨΪΓἢ ἤδιης ἴἢ656 ἔγαρ- 

ΓΘης5 Ια οἰἰεαὰ Ὀ᾿ ΕἸεἰὰ δηαὰ ὈΥ δὴν (εγηδῃ Ὑτὶοσθ. ϑίηςα 

(6 αἰδοονεγυ οὗ (δ τεϑί οὗ [15 Μμ5. (ῃονν ἀεροβίίβα δἱ δῖ. Ῥείεγϑ- 

Ὀυγρ), ἰῃς δαγ]ὶογ ρα] 15ηθα Ρογίίοῃ 85 σοι ΟΪΥ θδθη Κηοντῃ ἃ5 

Οοάεχ δὲπαϊίοσμς, Δηἃ 15 ἱπαϊςαῖεαά Ὀγ (Π6 σγιαθο!ὶ δὲ ογ 5. ἴη Ἐδβί. 

(ἢ15 σοάδχ ἄρτϑεβ ἴοσ ἴῃ6 τηοβί ραγί ἢ Β, Δ ΠουρὮ οσοδϑι αν 

ἴι ϑῆονβ πε ἰηῆυεηος οἱ Οτρεμβ Ηδχαρὶα. [5 ἀδνίδι!οηϑ ἰΓΟΠῚ 

Β ἴῃ με Βοοκ οἱ Εδϑί. γα ρίνεη ψ τ εχίγειηθ σᾶσα Ὁγ Γᾶράᾶγασ, 

1δνογμηι Κ᾽. Τ᾽ σαποπίσογμηι βαῦς ῥγὴογ αγάοε (1883), ΡΡ. 5ος5 7.» 

δῃηά ὃὈγ ϑιυνείε, 7. ΟΤ. ἐπ ατεεκ. 
Α, οἵ Οοάεχ Αἰοχαμάγίημδ, τον ἴῃ ἴῃἢ6 Βηι 5} Μαυβδιιπι, νγᾶ5 

νυτιτδη ἴῃ ἴῃς αΓἢ σεηΐυσγ. Τΐ5 5 υδεἀ 85 ἴμῃ6 ὈΔ4515 οἱ αγρθβ 

στεδῖ εὐϊίοη (1707--20), ἀηὰ τννᾶ5 ΡΠ 1586 4 ἴῃ ζδοβίτ]ς (1881--3) ΟΥ̓ 

ἴ[ῃε Ὑτιυίεεβ οἵ ἴῃς Βγι ἢ Μυβουμι. [5 ἰοχί 5 τυ σῇ τηογα ἰη- 

βυσποοά Ὀγ [πε Ηδχαρίὶα ἴμδ8π (δὲ οὗ Β δηά δὲ, 511}} 11 15 ἴασ ἔγογι 

Ῥεΐηρ ἃ ποτα ἰγδηϑοσιρίίοη οἱ Οὔ ρεηβ στεσεηβίοη. [{ Ὧδ5 Ὀδθῇ 

τενϊϑεα ἔγοπιὶ ἴη6 Ηδχαρΐία, γεΐῖ ἰΐ ῥργεϑοσνοθ δηΥ ἱπαεδρεηαεηΐ 

τεδαϊηρϑβ; δηά, οἡ ἴπ6 ὑνῃοΪς, ἰ5 ἴο Ὀ6 τερασζαβα ἃ5 ἃ ν᾽ Π 655 [οσ (ἢ 6 

ὉὈΏΓΟνϑοα σαῖθεσ ἤδη ἴῃς Οτϊρεηὶς ἰεχί. [115 ναυίδηΐϊβ ἀγα ζίνθηῃ 

ἴῃ [η6 φαἰτοη5 οἱ άραγάδ δηα δινεῖε οἰ ἀρονα. 

Ν, ογ Οοάεχ Βαραηο- Μαϊσαημδ, ἴῃ [ῃς Ναιίοδῃ ΠΤ Όγαγγ, ἀδῖοϑ 

ἔγοπι ἴῃς εἰρῃςἢ οὐ ἴΠ6 ηἰπίἢ σεπίυσγ. Αραγί ἔγομῃ οὈνίοιιβ τη Ϊ5- 

[8 Κ65, [5 ἰεχί ἴῃ Ἐδί. ργεϑθηΐβ ἴδνν νϑγίδίϊοηϑ ἔσοπι [ῃδὶ οἱ Βα ΤὩΘ 

ουγϑῖνε ςς (ΞΞοιηο, Καῖ. Εδρ. ΟΥ. 1) 15 4150 ἜἘχοθθαϊηρ]γ πϑᾶγ ἴο Β. 

115 ςοηΐυίοηϑβ οὗ Δ ἀηά Δ δηὰ οὗ Σ ἀπά Εἰ 5βῆον (ἢδι ἱΐ τνγὰβ σορὶ δα 
ἔγοῃ δὴ τηοἷ4] Μ5θ. (οασχ τοϑ (ΞΞ οπηθ, Καϊ. τσ. 330) Ἔχ! 115 

ἴνο γϑοθηϑίοῃβ οἱ Επδὶ.; ἰῆς ἢγϑί, Κποῦγῃ 85 τοϑα, σοηΐδίη5 8 ἰεχί 

βὰν ἴο ἰΠδῖ οὗ ἰῃ6 τ1ης]4]5; [Π6 οἴ οΓ, τοϑὸ, σοηπίδίη5 ἴΠ6 1,οἸδηϊς 

ἰοχί. Οοαεχ 249 (ΞΞ οπγε, Καῖ. Ῥίιυι5 1) Ῥϑ]οηρβ ἴῃ [86 πιαίη ἴο 

1Π15 αν, θὰ ᾿ἴ σῆονν8 δον Ηδχαρί τὶς τοδαϊηρβ, 845 18 ον ἀθηΐ 

ἔγοτῃ 115 ἰσεχιθηΐ δρτεοηθηΐ ψ ἢ (ἢς Ηεχαρίδῦῖς μΜ5. οϑὺ. [{ ἰ5 

[}}} οἱ ΔΙ Γασγ δἰ [Ἔγαι] η5. 
ΟἸοϑβεὶν δἰκίῃ ἴο ἴῃς ἰεχὶ οἵ {Π6 τηςΐ4}5, Ὀὰϊ ἰογπλίηρ ἃ συ Ῥ-ῬΤΟοὺΡ 

ἀἰδιϊηρσυ ϊθηθα ὈΥ σοΙηπΊοη ΟΠδγδοίογιϑῖοθ, ἀτὸ [Π6 σοαϊΐςο5 52 

(ΞΞΕἸογεῆςθ, 140γ. Ασα. 44), 64 (ΞΞΡαγὶς, Ναῖ. ἔδρ. ασ. 2), 

243 (Ξε νεηΐςο, 81. Μαγκ᾽β, ςοά. 16), 248 (Ξξ Εοιηξβ, Καῖ. ασ. 346). 
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ΤὨς Οτοεῖ ἰοχίὶ οἵ {πὸ (οιηρ υἱδηϑίδη Ῥοϊγρὶοί (1ς14) 15 δὴ δχδςῖ 

τεργοάυοσίίοη οἵ 248, ἀρτοοίηρ ἢ ᾿ἴ ἀνθ  Πδη 1ἰ αἰ εγο ἔσγοση 41} 

οἴδογ σοὐϊςεϑ (ο. 233 ς'). Ὅῆςε ΑἸαϊΐης εἀϊϊίοη (1ς18--10) αἰϑοὸ Ὀ6- 

Ἰοηρδ ἴο 115 βϑυ-στοῦρ, Ρργοραῦὶν ἰπγουρῇ ἀερεηάδηςς Ὀροη 243, 

ὙΒΙΟΙ ννὰϑ δοσθϑϑῖῦ]ο ἴο (ἢ6 οαἀϊΐογ, Απάγοθαβ Αϑοίδπιβ, ἰῃ Νεηϊςθ. 

Ιη [Πὲ ἴεν ἰηβϑίδηςθϑ Ώοσε ἴΠ656 σοῖο δ5 ἄρτοϑα ἴῃ αἰ οσίηρ ἴτοτῃ Β, 

1Πδν ἃγὰ βοϊδςοίὶς σοῦ 4} ἰῃ6 οἴ ΕΓ ΓΘΟΘηΒΙΟΠ5. 

ΤΠε ἰοχί οὗ (Π6 γτεσθηβίοη οὗ ψνῇῃϊςῃ Β ἰ5 ἴῃς ἰοδαϊπρ γεργαϑθηΐα- 

εἶνε ἀἰβετϑ ἔτοπὶ (ΠΕ ἴῃ ᾿1ῖ5 Πυπηθγουβ δἀἀἰτοηβ, ὑνῃϊοἢ γα 

νηοῦ ἃ ῥάσα] ]6] ἰπ οἴμογ Ὀοοκ 5 οἱ {πει 1 ΧΧ. ὙΠοτῖα σε 107 ΠῸΝ 

νΈΓβο5 ηοῖ ἑοιπηάᾶ ἴῃ {πε Ηθρ. 7εγοῖης ἴῃ ἴῃ6 Ψυϊραίε 1,Αἴ. νεγϑίοη 

(σδηϑἰαίβα (Π6 ἰοηροῦ δα ἴοηδβ, θυΐϊ γεπηονεα ἴπϑῖὰ ἔσγοτα (ἢ6 θοὰγ 

οὗ 186 ὈΟΟΚ δῃηάᾶ ρἰδοβά πεῖ δὲ {πῈ επὰ Ῥδοδιιϑα ἴἤθΥ ψ σα ποῖ 

[ουπά ἰῃ ἴῃεὲ Ηεὺῦ. ΤῊ 5. ϑθηϑοὶθθβ υγδηρειήθηΐ 5 ρεγροϊυδίοα 

ἴῃ ἴῃς ΕὨρ] 5 ΑΝ. δηὰ ΕΝ. [Ιἢ ϑννεῖε᾽β δαἀϊίίοη ἴον ἂύὰ ρίνεη 

ἴῃ [ΠΘΙΓ ὈΓΟΡΕΟΙ ρῥἷδοα δηά ἂζὰ ἀδϑιρηδίθα Ὀγ ἴῃς Ἰεϊίογς Α, Β, εἰς. 

Α ({ΞΙΔΑιϊ. δἀῃά Επρ. 113-125) ΡγΓδοδ 65 1' Δηα παγγαΐθϑ Μογαθοδὶ δ 

ἀγεδῖ δηά (η6 ἂν ἴῃ ψὨΪ ἢ ἢδ σᾶπι6 ἴο 6 Ρῥγογηοίϊθα ἴο ὨΟΠΟΙΓ 

αἱ {ῃ6 σουγί οὗ Αγΐαχογχοθ. Β (5ΞΞ13:-7) [ο]]οννβ 4.5 ψ Π ἢ ἃ Ἰθί[6Γ οἵ 

Αγίαχογχθβ. ( (ξξι 35.14.3) }0]]ονν5. 417 δηα σοπίδ!ηβ [6 ὈΓΔΥΘΓ 

οἱ Μογάβοδλι. Ὁ (ξξις".-.3) [οἱϊοννβ ( δηὰ ργεοβάδθϑ ς. [1 σοηϊδί ηϑ5 

1Π6 ΡΓάγεσ οἵ Ἐβίμεσ. Ε'ὶ (Ξξιό:-) ἔοϊϊοννβ 7.2 ψ ἢ ἃ ἰεἰΐεσ οἱ 

Ατίδχεσγχθβ. Εἰ (Ξξξιοί-115) 5 8ὴ δρίίορις ἀδϑοσ ίηρς ἴῃς δϑίδὉ- 

᾿ΙΒητηθηΐ οἱ ἴῃς [εαϑί οὗ ῬυσΙΠ,. 

Βεϑιάδθϑ ἴἢθβε ἰοηρ δααϊζοηβ, Γῆ ἔοστ σοτηραςί ϑθοί οἢ5 δ 

ΥΔΙΙΟΙ5 Ροΐηϊβ ἴῃ [86 Ὀοοϊκ, ποτα ἃγὰ πυμηθγουβ 5ϑῃοσγί δααϊτοηβ 

ἰηϑογίθα ἴῃ ἴῃς πηϊάϑί οὗ νεῦϑθβ. Ὑἢ656 ͵ὰ οἰ πλϊπαϊθα ἴῃ [ΘΓΟΠΊ Θ᾽ 5 

ἰτδηϑἰδίίοη, δηὰ ἵππον ἀο ποῖ ἄρρδδσ ἰῇ οὔγ ΕΠ 5 ΑΡοσσγυρδᾶ. 

Ιῃ [Π6 σοπιπιδηΐασυ 1 πᾶνε ἰγαηϑίδίθα ἴΠ6πὶ ἴῃ {11}. ὙΏΕΥ οσουΓγ 
Ϊη (6 [ΟΠ] οννηρ Ρᾶβϑᾶρθθ: τι" δ. Τ. 86 11. 140. 11. 21. 8. 12,. 18... 20. 31. 38 

35. 10 10.5.41. 3. 4. 7. 8. 10. 13. 182. 16. χ4. 6. δ. 9 ό6ι. 3. 8.ὄὄ ᾽(. ΛἈ.«ΓΙἸκτἵἷἉῳ1Ὁ. 8ι. 7. 

18. 11 ρ18..19. 31. 12. 16 103 ([0ΓΥ αἀοἴ4115 566 ἴΠ6 σοϊῃηχηθηΐδγυ). ϑΟΠΊΘ 

οὗ [Π656 ἅΓ6 δῃογί Ὄχρ᾽δηδίογυ ρίοβϑβοβ δηδίοροιιβ ἴο ἴῃοβα ἰουπὰ ἰῃ 

Ὁ δηὰ ζ'. ΟἸοῖβ ἄγε Ἄβχρδηβίοηϑβ οἵ {Π6 βίογυ {παΐ ἢᾶνε ποίοιπάδ- 
(ἰοη ἰῃ ἰῃς ΗδΌ. ἰοχί. 

Νο 655 βιπκίηρ (μη ἴῃς δααϊτίοηβ ἀγὸ [6 οπλβϑίοηϑ οἱ (ἢ 5 γϑ- 

ςεηϑίοῃ. ὙΠΘΓΕ 18 ΒΟΔΓΟΕΪγ ἃ νεῦϑ ἔγοπλ Ὁ ΏΙΟΠ ΟΠ6 ΟΓ τόσο ἡνογάβ 
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οἱ 4 ἅτὰ ποὶ ἀεἰείβα (ἀοία!]5 πᾶν θα ἔουπά ἰῃ [Π6 οτ ἶσα] ποίε5 οὗ 
[η6 σοτηηδηΐατγ). Αραγί ἔίγομη ἴῆθϑε δα! το δηα βυρίσγασ 5 

[ες ἰεχί οὗ Β ἔο!]οννβ5 41 οἸοβεὶγ. Οταάϊπαγγ οα σδῃ γεσορῃ ἷζε (ῃς 
ΗΘ. οτρίμαὶ! νοζὰ ἴογ νογὰ ἴῃ ἴῃ6 ἰγδηβιδίοῃ, δὶ 85 ἰη 33, 'Κῦ, 
οὕ δ. Οἱγ οςοδβίομδ!!ν ἴῃς ατεακ ἔα115 ἴο σοττεβροπὰ νυ ίτ ΜΗ. 
ΘΟΙΏ ΘΓ 65 [ἢ]15 5 (6 ἴο τεδαϊηρ ἃ αἀἰβεγεηΐ Ηθῦ. νοσά, δῖ οἵπεσ 

{ἰπλ65 ἰξ ἰ5 μοιῃΐηρ Ὀαϊ ἃ ἰεχίυδ] σοττυρίίοη ἰη ὦ. 

ὃ τς. ΤΗΕῈ ΒΕΕΟΕΝΘΙΟΝ ΟΕ ΟΕΙΟΕΝ. 

Αἱ (86 Ὀερπηΐηρ οἱ ἴῃς [Ὠἱγτὰ σοπίυγγ Οτίρεῃ, ἀδϑισίηρ ἴο Ρογίεος 

ΠΙΠ561{ ἴῃ Ὄχοραβίβ, ἰοοΚ ὉΡ ἴῃ6 βίυαγ οὗ Ηεδῦτονν δηα ϑοοῃ τηδάς 

Ὠἰμη56} τηδϑίεσ οἱ πὶ ἰδηριᾶρθ. [Ι͂ἢ σομῃραγίηρ ἴῃς βἰαπάδσγα 

7εν ϑῃ ἰοχὶ οὗ ἢΪ5 ἀδὺῪ ἢ [Π6 οὐστεηΐῖ Οτδεὶκς νογϑίοη, ἢ6 ποίςεα 

νυ] άς ἀἰνεγρθεηςθϑ δηα ννὰ5 σοηνποεα (δι (ῃς Οτοοκ ἰοχὶ ννὰ5 ΝνΟΎΥῪ 

σοστρί. ἴῃ οσάεγ ἴο ο8}} δἰἰθηςοη ἴο [Π6 ἜΥΓΟΙΘ δηα ἴο 814 ϑο οἶδ γβ 

ἴῃ ςογτεοίίηρ (δε, ἢς Ρργεραγεά {πε ἔυρε όοσγκ Κποντῃ ἃ5 ἰδ Ηοχ- 

8014, ἰῃ τυ ς ἢ ἴῃ δἱχ Ῥᾶγ]]6] σοϊαπηη5 ἢ Ἔχῃ!ἱεα (μ6 Ηδῦτγεν, 

[6 Ηδῦτενν ἰῃ ἰγδηβ]Πγαϊίοη, Ααυα, ϑυτηγηδοῆιβ, ἰμΒ6 οὐὐτοηῖ 
ατοοῖ ἰοχί, δηά Ὑμοοάοίϊοη. Ὀϊδεγθησεβ ἰῃ ογάοσ ἔσγομη Ἐξ ἰη 

(Π6 οαὐττεηὶ ἰοχί ἢδ οοτεοίεα ὈΥ ἰγαῃβροϑι[οη, ΘΙ ρΡροϑαα οὐ ΤΟΥ 

ἢδ εἰρεηδθα ὈΥ (Π6 βιιθβι(υἱίοη οὗ ννοτά5 (ῃδιὶ γτεργεβεηίεα Ἐξ ποσο 

οἴοβεὶγ. Οπιίβϑίοηβ 6 βΌΡρ! δα ἔγομι 38, οἵ ἔγοπι ομςα οἵ [πε το τα] 
γεΥβίοηβ, δηα πηδγκεα ἴἢθ56 ἢ δ δϑίογίϑκ ἰο ἱπαϊοδία (μδὶ [ΠΕ ΥῪ 

ψ γα ἰουπὰ ἰῃ ἘΦ, ΔΙ Ππου σῇ πηιϊβϑίηρ ἰῃ ὦ. [Ιπϑετιϊοηβ ἰη ὦ ἢς 
τιδυκοὰ ἢ δὴ οὔοὶὰ5 --- ἴο 5ῃῆον (μαΐ {πὲὺ ψεῖα νης 
ἰη Ἦ᾿. 

ΤΗΙ5 ρτεαὶ ουκ ννὰ5 σοιηρίεϊεα ἀρουΐϊ 240 Α.Ὁ. δηά ννὰ8 ἰοῃρ 

Ρτεβοσνεα δἱ (ξϑβαγεα, ψἤσσα ἰἃ νὰ5 υϑ6α ὈΥ 7ΕΓΟΠμ6 ἃΠπΠα ΠΊΔΩΥ 

ΟἴΠΟΓ βοῇοϊασθ. Οἱὶγ ἱγαρτηθηΐβ οἱ Ὁορίθϑ οὗ ἴἴ να σογὴβ ἀονῃ ἴο 

ι.5, Δη4 δπηοηρ ἴῃ656 ἃγὲὲ ὯΟ σορίθ5 οἵ Εβίῆοσ. Ὅῆδ ἰγδηβ δι! οη5 οἱ 

Αᾳυΐΐα, ϑυταμδοῆυ5, ἀηὰ ΤΠεοάοίίοη ἴον [18 θΟΟΚ, δοσογαϊηρυ, 

ΓΘ ὉΠΚΠΟν ἴο υ5. (Ορὶθ5 οἵ Οτρεη δ τενὶβεά ἴοχὶ ἴῃ ἴῃ6 Β[(ἢ 

σοἰαπηη οὗ {πΠ6 Ηεχαρὶα ἢᾶνε, μόύνανεῦ, ϑυσνίνεά. Ῥδιῃρ}]05 δπὰ 
ἢἷ5 ἐπΠοηα Επβερὶυβ ἐχοογρίδα (5 ἔγοπλ {πὸ Ηδχαρὶα δηά ραν ἴἰ 

Μά 6 οὐστοηογ. Οοὐεχ 93 (Ξ Βγ ἰ5ἢ Μύβευμπι, Εδρ. 1. Ὁ). 2) σου- 

ἰδ 15 ἔνο τϑοθηβίοηβ οἱ Ἐβίῃμεσγ; οὔθ, 93., 15 (δὶ οὗ 1μιςϊδη; (6 
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οἴδοσ, 9ο32δ, μ85 ἴῃς δϑίθγϑβ, οὔδὶ!, δη οἴ σ οσὶ εἰς] βῖρστθ  ὶσ ἢ 

ΤΩΔΙΚ ᾿ἴ 245 θεϊοηρὶηρ ἴο Οτίρεῃ. Βοίἢ ἰοχίβ ἅγὲ ρίνθ ὃὉγ ]. ὕὕπ5δῃοσ, 

1ὴε γάςα δερίμαγσίγα ἐπίονῥγείεηι νυεγοίοπε σγπίαρηια σμηὶ ἰἰδγὶ 

ἘΞσίμενας εὐϊίοηε Ογίρεηῖοσα εἰ νείεγε αγάοα αἰέεγα (τότ 5, τ69ρς). [Ιπ 

ἴῃς Ηδεχδρίασγις ἰοχὶ {πὸ βαϊζοσ μδ5 ἴδ κδϑὴ ρτεδί ΠΟ γ 165 ἰη {μ6 ἴῃ- 
βουίοη οὗ ἰῃς οτος 8] β'σῃβ. ὍΤὨο τοδαϊηρβ οὗ [815 σοῦδχ 8.6 8]50 

ξἰνεῃ ἴῃ ΗοΪπιεβ δἀπὰ Ῥβϑίβθοῆβ. ὙἼΤῃ6 ἔοστῃ ἴῃ οὖ ςοιτεβροηάβ 

εἸοβεὶγ νὰ 4, ᾿πϑογιϊηρ ὑπ εγ δὴ δϑίοσίϑις 411 [Π6 ραββαρθβ [δἰ ἅΓὰ 
οὔχϊοὰ Ὁγ ὦ, ἀηὰ οδεϊζίησ ἴῃς ρᾶϑββϑᾶροβ ἰπᾶὶ τὲ δαἀδὰ ὃγ ἕ. 
Ιπ (οάεχ ν᾽, ἃ οσοττοςοίογ οἵ ἴῃς βϑενθηίῃ σΘηΓΌΓΥ, ΠΟΓΏΤΊΟΩΪΥ ἀεδὶρ- 

παῖεα 85 δὲ “-5, Δρρεηάβ {πε ζο]ονίηρ ποῖς δἱ ἴῃς ἐεπά οὗ με Βοοκ 
οἵ Ἐβίμογ (ϑυνεῖες, ἰϊ. 780) :- 

Οοτηραζεὰ σὴ ἴδ6 ἐχοθθα ΟἿ} δηοίεηϊ ΠΟΡΥ οοττεοίοα ΌΥ [πΠ6 Βαηὰ 
οὗ ἴπε ΒΟΙΥ τρδυῖγσ Ῥϑιρῃυ5. Αἱ ἴῃς ἐπα οἱ (Πξ 588π|6 δποίθηϊ Ὀοοῖ,, 
ΜΈΟΒ Ὀερίη5 ψ ἢ ΕἸγϑὶ Καὶ ἱηὴρβ δῃὰ βίορβ σῇ Ἐβίμποσγ, ἴμογα ἰ5 ἐουπα ἰῃ 
8Π ΟΡΕΏ 8ρᾶςε 8ῃ δ ϊοςταρῃ 50 βοτρίίοη οὗ ἴπ6 τηδγίγσ Εἰπηϑοὶξ [πδὶ 
τοδὰβ 85 οἱ] ονβ: Ἐσνίβεα δηα ςοττεςεὰ ΌΥ͂ ἴπ6 Ηδσοχδρία, ἴμδὶ τνἃ8 οογ- 
τοςἰεὰ ὉΥ Οτίσεηῃ Βτοϑο, Απίοπίηυβ [6 Τσοηΐαβϑοσ. σοϊηραγοα ἱϊ. 

Ῥδιαρ ]5 οοττεςϊεα [ἴῃς ΠΟΡΥ͂ ἴῃ ῥσγίβοῃ, [σου ρῃ ἴπε ἀουπάδηϊ στᾶςς δηὰ 
Βουπὶγ οὗ σοὐ; δηά, ἰξ ᾿ξ Ὀε ποῖ ργεβιυπιρίυουϑβ ἴο 5Δγ 50, ἰΐ 5 ηοΐ ΘΆΞῪ 
ἴο δηά ἃ (ΟΡΥ {ἴκε [ἢ15. 

Ἐτοῖὰ [ἢΪ5 ἰἃ ἀρρϑαγβ (Παὶ (ἢΪ5 σογτϑοίοσ οὗ δὲ τηδάξς ι.56 οὗ Ῥδῃ- 

ΡΒΙυ Κ᾽ σοΡγ οὗ Οτίρεῃ᾽β τενίϑεα ἰοχί ἴῃ ἴῃς {ἢ σοϊυπηη οἵ ἴῃ6 Ηεοχ- 

δρία. Ηἰ5 τεδάϊηρϑ ἄστεα ὄἜνοσυνῇογα ἱ ἢ [Πο56 οἱ 93Ὁ δπα [ἢϊ|5 

ςομῆγῃ (5 Ηοχαρίαγίς σμαγαοῖεσ. ὙΤΏδϑα τεδαϊηρθ ἃγὰ ρίνοθη ἰη 

1 ρατάοἷβ 1. Μεί. Τοσί. (απο. δπὰ ἴῃ ϑυνείθ. ὙῆΘ Ἡδχαρίδγὶς 
Γηλίοσία] ἔγοπι οδὸ δηὰ δὲ.. . 5 ςο]]εοίθα ὈγΥ Ε΄. ΕἸοΙα, Ογέρεμὶς 

Ἡδεχαρίογεηι φμ δι ῤῥεγομρ (1875), ἴ. ΡΡ. 793 7. ὙΠὲ ἔαπια οἵ 

Οτίρεη, δηὰ [ῃ6 δυϊμοσν οἵ ἴῃς τηδγίγτ Ῥδιῃρῃ ]υ5 δηα οὗ (ἢ6 
Ὀίβῃορ Ευδερίυβ, γᾶνε Οτίρεη᾽β σεν βίοη οὗ ἴΠ6 ϑερίυδρίπι στοαῖ 

ΟὈΓΓΕΠΟΥ͂ ΔΙΠΊΟΩΡ ϑΟΠ οἶδγβ, ΔΙ Πουρἢ ἴξ αν βυρρ]δηίθα [86 Πομ- 

γηοη ἰοχί ἰῃ ἴΠ6 υ86 οὗ (ἢ σῃυσοῃ. [{ τοϑυ θά ἴῃ ἃ βυϑβϑίεπηδες τα- 

οὐϊιίηρ οὗ (Π6 δησίεηϊ σοάϊςε5 ἢ [ῃ6 σομϑθαυθησα {πᾶΐ ΠΟ Μ85. 

Βᾶνε σοπη ἀονῃ ἴο υ [Πᾶἰ πᾶνε δβοαρεά Ηεχαρίδγίς ᾿ηβιθηςθ. 

ΤῊΣ Ργοθ]επὶ οὗ [Π6 τοϑιοσγαϊίοη οὗ (με οτίρίμαὶ ἰεχί οἵ Φ ἰ5 ἴῃ 

ῬτεδιΪγ ςοπρ ἰςαίθα. 
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ὃ τι6. ΤΗῊΕ ΚΕΓΕΝΘΙΟΝ ΟΕ ἨΕΒΥΘΗΙΤΞ. 

7εγοπθ ἰῃ ἢΪ58 ρχγείδςς ἴο (σοηϊο ϊθβ ἃπα ρῥγείαςε ἰο ἴῃς Οοβρεὶ 

(ψ. Αὐἀν. Κι βη. 11.) βαγ5 [δι Ηδϑγςοῆϊα5 ννὰ5 ἴῃς δυῖμοσ οὗ ἃ γθοθῆ- 

δίοῃ οἱ ἴῃς δερίυᾶρίηΐ ἰΠδὶ δη]ογεα (Πς βδαῖὴς δϑίθοπι ἰη Εργυγρὶ ἰδὲ 

Οτῖρεπ᾽ 5 γεσεηϑίοη βη]ογθά ἴῃ Ῥαϊεβϑίίϊηθ. Τὴ ΗἩδϑυοῃϊβ νὰ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ ΟΙΒΏΟΡ ψῆΟ ννὰβ πηδγίγτθα ἴῃ [ῃ6 ϑεσοηά ἢδ]ΐ οἱ (68 

[ουτίῃ σεπίυτΥ, δηά ἴο Ὠΐ5 πηδγίγσγάοιῃ ννὰ5 ἀπε ἴῃ γτερυίϊδίίοη ΓΒ 

Ηἷβ ἰοχὶ οδίδϊποά. [ἢ ἰδοκ οἱ ἀΐγθεὶ (θϑε λον βου θη τδπὰ- 
ΒΟΥ Ρί5 ἴο [ἢ]15 γεοθῃβίοῃ, γγὲ ἃγὲ σογῃρε δα ἴο [411 Ῥᾶοἰκ ἃροη Ἰηαϊγοςὲ 
ενίάδηςθ. [ 8 γεαβοηδθ]α ἴο ΞΒΌΈΡΡοβε [ῃδί εἰϊδί᾽οηβ οὗ ἴῃς ΟἿ. 

ταδάς ὈΥ ἴῃς ΑἸεχαηαγίδη Εδίῃογβ ἴσοι ἴῃ6 δ.ἢ σεηΓΙΤΥ οηνασα 
Α͵ΓῈ Ῥαβϑά ὑὕροῃ ἰΐ, ἀηά (δμαῖ 11 ννᾶ5 α]5ο υϑεὰ ἴογ [ἢς {γαηϑί δι! οη8 οὗ 

1ῃ6 ΒΙΌ]6 ἱπίο ΕΠορὶς δηά ἰῃς νᾶτγίοιι5 ἀϊα]οςῖβ οἱ (ορίίς. ΑΡρὶ]γ- 
ἱηρ (ῃ656 ἰεϑῖ5, ἃ ῬΤΟῚΡ οἵ σοαάϊςοβ βθοῖὴβ ἴο ΡῈ ἰάἀθητ86α ψΒ]οἢ 

ΓΟΡΓοβθηί5 ἰη ἴῃς τηδῖη ἴ[ῆ6 Ηοϑυςοίδη γτεσεηβίοη. ΕῸΓ (ῃἢς ΒοΟΟΚ οὗ 
ἘδίΠοΓ ἴΠ656 ἀἃγὲ (86 σοάϊςο5 ἀδβιριδίθα Ὁγ ἩοΪπιθ5 Δηα ῬΑΥΘΟἢΒ 85 

44 (ΞΞΖιτίδι, Α 1.1 Ξε Πρᾶτας᾽5 2, τ΄. σθη. Ογ.7 7.), 68 (Ξε νεηΐςς, 

οἷ. Μασκ᾽β, Οσ. ς, σ. ϑογίνεπμογ- ΜΊΠογ, '. 210), 7γ1 (ΞΡΡαγίϑ, Ναῖ. 

Ἐδρ. α΄. 1), 74 (ΞΞ ΕἸογεηςθ, [αὺυγ. Ασα. 700), γ6 (ΞΞΡΡαγίβ, Ναί. 

Εδρ. τ. 4), τοό (ΞΞ Εδστασγα, Β:Ρ. (οχησῃ. Ου. 187), το) (ΞΞ σσασγα, 

ΒΙΡ. (οιαπι. ατ. 188), 120 (-εννεηίες, 81. Μαγκ᾽β, ὅσ. 4), 236 
(ΞΞ οπιε, Ναῖ. σσ. 331). ὙὮαβα σοαΐοεθ ἄρτοα ψ ἢ οὴ6 Δηοίῃ 6 Γ 

Ϊῃ ΠΌΓΊΘΓΟΙ5 αἰνογροηςσοθ ἴγοθλ Β, δβρθοίδὶὶν ἴῃ οὐ ΠΡ ΙΏΟΓΘ 

ταδίίοσ [μαι ἰ5 ἑουηά ἰπη 4 ἘΠ, ἀπ ἴῃ πα κίηρ ἃ Πυτθογ οὗ πονν ἰηβογ- 
[ἰοη5 (ἀοί4:}5 ἀγα ρίνεη ἴῃ ἴῃ6 οὐ ς4] ποίθ5 οὗ [6 σοπη Δ Γ). 

ΤΏἬΏΘΥ [411 ἰηΐο ἃ πυπῆθοσ οἱ συ -στουρθ; {Π18 44, τού, δηὰ 1ο7 δ6- 

ἰοηξ ἰοροίῃεγ; 74 δηα 76; δηἀ 120, 68, ἀηὰ 236 (5εε Ϊ]αοοῦ, ΖΑ ΤΊ. 

18ρο, ΡΡ. 244 7.).. Τῆς (ορίϊς νεγϑίοῃβ οὗ Ἐβίμογ, ἴ[ῃδὶ ψουἹά 

ῬΓΟΒΌΤΊΔΌΪΥ σῆον 8η πηἀοσγίγίηρ Ηεδϑυςΐδη ἴοχί, ἤᾶνο ΠΌΘΟΥ ὈΘΘΏ 

ΡΟ] ἰβηθά, 50 ΔΓ 5 1 δηλ ἄννᾶσε; δηά (ἢ ΕΤΗϊορὶς νεγϑίοη,  Ὡ] ἢ 

τη ϊ 4150 ἴσον ᾿ἰρῃξ οἡ ἴπε Ηδϑυο δ γεσθηβίοη, δχὶβϑίβ ΟὨΪΥῪ ἰῃ 

ΜμΜ585. Ὁγ. 11{{π|ᾶηῃ οὗ δίγαββθθιυγρ ΚΙΠαΪΥ ἱπίογπηβ πιὸ (Πδὶ {Πα γα 

816 ἴνο Μμ55. ἰη ἴῃς α ΑνΌδάϊα (οἰϊεδοίίοη δἱ Ραγῖβ, ομα ἰῃ Οχίογά, 

ηἷηθ ἴῃ (ῃ6 Βγἰϑἢ Μιυβουπι, δηὰ ἵννο δ Εσδαηκίυτί ἃ. Μ. [Πδΐ σοη- 

ἰδἰη (6 ΕΤΕΙορΙς ἰοχὶ οὗ Εβίηθσ. Νοπα οἱ ἴἢδϑε ἢδνε Ὀδεῆ δοςθϑβ- 
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5:016 ἴο πι6, 50 (ῃδί 1 πᾶνε δδϑῃ σοπῃροὶ]θα ἴο ἰρῆογε {Πεῖγ ἰοχίιδ] 

ον] άεηςα. 

ὗ 17. ΤΗΕῈ ΒΕΓΕΝΘΒΙΟΝ ΟΕ ΚΌΓΙΑΝ. 

Αςςογαϊηρ ἴο (Π6 ἰεϑι ον οὗ [ογοῖα (Ργεΐ. ἐπ Ραγαὶ.; Αὦ δηη. 

εἰ ἔγχεϊ. 2) ἴμε τερίοη ἔγσοπι (οηϑίδηορὶς ἴἰο Απίϊοςἢ υ8εἀ ἃ τε- 

ςεῃϑίοῃ οἱ ἴῃς ΧΧ,, ργεραγθα ὃγ 1μις4η ἴῃς τηδγίγτ οἱ Νὶςοπιθαϊα 

(ε. 411). [Ιὴ ἴπε Αγαθίς ϑυγο- εχδρίασ, ΕἸ6] ἃ ποιϊςθα {Πδὶ σογίδίη 

τοδαϊηρβ ΨΈΓΕ ἀδβιρηδίοα 45 1,οΐδηϊς, ἀηα Παϊ {Π656 4150 οσουττοά 

ΪῃΠ ΟἿδ ΡΤΟΊΡ οὗ ουγδῖίνα Μ8585. Ἐροδάϊηρϑ οἱ {Π6586 μΜ55. ΕΓ 4150 

[ουπά ἴῃ (Πγγυβοβίοιῃ δπὰ Τεοάοτγεϊ οἵ Απηίίοςἢ, νῆο Ργδϑυηδ 

υϑεαἃ ἴῃς Απιϊοσῆδη ἰοχί. ΤῊΪ5 ογοδίθα ἃ βίγοηρ ργοῦδὈ  γ (Πᾶΐ 

1Πη6 σοαΐςο5 ἴῃ φιοϑέοη Ὀε]οηρεά ἴο {με 1λιςίδηϊς τοοεηβίοη. 51π|- 
1147. σοπο] 5105 γνογα γτεδοῃδα ἱπαδρεπάθημν Ὀγ 1ρᾶγας, δηα ἴΠεΥ 

ἢανε σομημηθηαἀδα {Ποιήϑεῖνεβ ἴο τοδὶ βυθϑθαιεηΐ βοῃμο]ατθ. ΤὨΘ 

ςοαϊςο5 ψΠΟἢ ΕἸΕΙα δηα Τρψᾶγάς τεσορηΐζα ἃ5 Γκιοϊδηὶς ἔοσγ ἴΠ6 

ΒοοΚ οἱ ΕβίΠΕΓ ἄγε ΗοἸπΊθβ Δηα Ῥδῦβοῃβ το (ΞΞ οπηε, (Πϊρὶ, ΒΕ νὶ. 

38, ΠΟΙ Τάρατας ἀεβίρτιαίεβ ἃ5 1), ο364 (Ξξίῃε ἤγϑί τεσεηβίοῃ ἴῃ 

Ιοπάοῃ, Βγ ἢ Μυβευπι, Εδρ. ἱ. Ὁ. 2, Μη ϊοἢ 1 ,ἀραγάς ἀοβίρηδίοβ 
85 »|), Δηά τοϑὸ (Ξξίῃε βθσοῃά σγεοεηβίοῃ ἴῃ Εοπλα, Ναΐϊ. τ. 330, 

ΜὩΙΓἢ Τιάράγάς ἀοϑίρηδίοβ ἃ5 ἀ)ὴ. Τῆς ἴοχὶ οὗ 935 'ννὰ5 ΡῈ] 15Π64 

Ὀγ ὕὕ35Πογ ἴῃ ἢΪ5 ϑγρμαάαρηια (τός ) ἴῃ σοηηδοίίοη ἢ (6 Οτίρεηϊς 

ἰεχί ἰουηά ἰπ {Π6 βδθ σοάοχ; αἷβο Ὀγ Ο. Ε,. ΕτίίΖζβοῃο, ΕΣΘΗΡ: 
ἀμρίἑςεν ἰἰδγὶ ἰόχίπεηι αὐ ορίέγιος ςοὐά. (1848), ἀπα 11γὶ ΑΙ βοογγρπἠὶ 

ΡΜ. Τ. Ογαεο (1871), ΡΡ. 30 7., νι ιι56 οὗ (ῃς τεδαϊηρθ οὗ το δπά 
τοϑὺ 85 ρίνεῃ ὈΥῪ Ηοϊπιεβ δπαὰ Ῥαγϑθοῆβ. Τρᾶγάθ ἴῃ ἢ15 11Ὁ. 

ν, Τ. (απ. αγαοε (1883) αἰϊεπιρίβ ἃ τεσοηϑίγιςίοη οἱ (6 1κἰοϊδηϊς 

ἰοχί οὗ [ῃ6 Ὠἰδίοτί 4] θοοῖ5, ἀπά ἴῃ {πῸ οᾶβ6 οἱ Εϑβί. ρίνεϑ αἷϑο [ῃς 

ἰεχὶ οὗ ἴπ6 υποῖ8]5 ἴῃ ρᾶγ4}]6] σοϊαπηηθ. ὙΤΠα Τλιοϊδηῖς ἰεχί ἤεγα 

Ργεβθηΐεα 15 σοῃϑίγιςίθα ἔγοπὶ ἃ σοιηραγίβοη οὗ 19, 934, δηα τοϑὖ, 

Δηα ἰπ ἴῃς οτ σαὶ ἀρραγαῖιι5 4}} (ῆς ναγίδηΐβ ἀγὰ γεοογσγαθα, ΕῸΓ 

(ἢς 1,υοϊδηὶς τοδαϊηρβ (15 δα Ὠδ5 σοπρ οἰ ΕἰΥ ΘΌΡεγβεαςα ἰἢς 

Οἰυ5Υ δηὰ οΐθη ἱηδοσυγαία ἀρραζαίιβ ἰη ΗοΪπη65 8η4 ῬδΊβοῃβ. 

ΘΟΠΟΪΖ ἴῃ ἢ σοϊῃημηθηΐδσΥ οἡ Εδϑί. σεργοάμςοεβ ἴΠ6 ἔνο ἰοχίβ οἵ 

Ιἀρᾶτάς, δἀηα ρῖνεϑβ αἶϑο 'ἰη ρᾶγα}}6] σοϊυπλη5 (ἢ6 παγταίϊνα οὗ [οβ6- 

ΡΒυ5 δηά ἃ Οεγπδη ἰγαηϑίδίίοη οἵ 48. 
ΤῊΣ ἰεχί νὨΙΟἢ {Π656 [Ὦγες ἰαἴα γεργεϑθηΐϊδίςνοβ οὗ (ῃ6 Τιυςϊδηὶς 
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ἴυαῖγ σοηίδίη αἰ8:6Γγ5 580 ψ οἷν ἔσο ἴδ εχ οἱ ἴῃ6 υαηςία]5 ἴῃ [Π6 
ΒοΟΚ οὗ Εδβίμεγ ἰμδΐ [755Π6γ, ΕΠ ΊΖθοῆο, δηὰ 1,δηρσοη (“Ὠ]16 Ὀεϊάοθη 

στο  ίβδοῆθη Τοχίς ἀ65 Βυςῆεθ Εβίμογ," Τῶδ. Τῆεοὶ. Ομαγίαί- 
δολ , τ86ο, ΡΡ. 244 ἢ.) ἢᾶνε Ὀδθη σοηδίσγαϊηδα ἴο (Πῖηκ (δὶ [ἰ 15 

8ῃ ἱπαερεπάρηϊ ἰτϑηϑἰδίίοη ἴσοι ἴῃ ΗθὉ. Α ἀείαιεά σοσιραγίϑοῃ 

οὗ [η6 ἵἴννο ἰεχῖβ, ΠΟΘ Οσ, ΒἤοΥβ ἴδ ἴοο ὭΔΗΥ σΟΙΤΕΒρΟηἀθησδ5 

ἴο πᾶ (5 ἱΠΘΟΣῪ ροββίθ]θ. ΤῊΪΒ ἰ5 ἃ τϑοθηβίοῃ, ποῖ ἃ νεσβίοῃ; 
ὨΘνογίῃ6 1655, ἰξ 15 [ὴ6 πηοϑί ψ]6]γ νατίδηϊ τεσθηβίοη [ἢδὶ 15 ἰουπμὰ 
ἴῃ ἴ)6 ψῃοὶς ατεεκ ΟἿ. 

ΑΙΒουρὰ 1, δα5 411 ἴῃς Ἰοὴρ δα ἀϊξοηβ ἰο Ἐξ (μαὶ ἃγὸ ἰουπὰ ἱπ Β, ἰΐ μ85 
ΒΟΔΙΟΟΙΥ ΔΗΥ͂ οὗ ἴῃ βῃογίεγ δα αϊτϊίοηβ. [Ι͂ῃ 1: 4 δὲ 43: 16 κι. 6. 8. 61. 3.1.1, 

δηα Β ςοπίδίη 5:11 8Γ Ὀτγίεῖ δια ρ  βοδίίοηβ, Ὀυΐ 4}} ἴῃς οἴιεῖ διιρ] δςά- 
[ἰοῃβ τηθηιτὶοπδά ἰῃ ὃ 14 τὲ ἰδοκίηρς μέγα. Οἡ ἴδε οἵμοσγ Βαηά, ἵ, μᾶ5 ἃ 

Ἰοης ᾿ἰϑῖ οἵ ραββαρεβ ἴμδὶ τὲ ἰουπὰ πεϊῖπεσ ἴῃ ἮὮ ποῦ πῃ Β. ὙΠ686 δτὰ 
8- {ο]οννγ8: 1τδ' Φ. 9. 10. 12. 12. 10. 19. 30 χἱ. 4. 7. 8. . 18 41: ὅ. 8. 1. 8. 3. 12. 16 

4)" 8. 4. 8. 0. 12. Ἡ σ΄. 4. 8. 10. ἸΣ. 14 6ι. 8. 4.8.1] »" 4, δ. 8. 9 8:. δ. δ. 1. ἃ. 18 

9". ἢ, ϑοπιε οὗ (με8εὲ δα ϊτοηβ ἃσγα οὗ Ἴσοῃϑβι ἀεγδῦϊε Ἰεησίμ, 85, ἔοσ ἰη- 
βίδηῃςε, ἴῃς Καὶ ἱηρ 5 εχργεβϑβίοη οὗ γεστεῖ [δὶ ἢς δδ5 ποῖ γτεναγάεα Μοσάδοδὶ 
653, Ἡδπιδη᾽ 5 ςοοπάυςϊ οἡ Ὀεΐῃς ἰοΪὰ ἴο Βοποὺγ Μογάδοδὶ 61:1-.2, ἘΞ ΠΟ 5 

ψΟΓγαβ ἴο ἴῃς Κίηρ γ5, [Ὡς ΚΊηρ᾽5 νοζάβ ἴο Εβίμεγ 82, Εβίῃεγ᾽ 5 τεαυσβὶ οὗ 

(δε Κίηρ 87, ἴ[ῃς οοπίεηϊβ οὗ Μοσγαάβοδὶ᾽β ἰεϊΐϊεσ 8:2, ὙΏεβα γα ἸΟΏΡΟΓ 
ἴδῃ ἴῃ ογάϊηαγΥ δα οη8 ἰῃ Β, ἀραζί ἔγοπι ἴμε βὶχ ἰοὴρ ραβϑβαρεβ, δηὰ 
ΤΕΒΕΠΊ]6 τγαῖμεσ ἴΠ6 διῃρ] βοδίίοηβ ἴῃ ]Οϑερμι8 δηὰ ἴπε Ταγσιπιβ. Ι, 

ἃῖ3ο αἱ ετϑ ἔγοπὶ Β ἴῃ 1ῖ8 οπηβϑίοηβ. [1]|δᾶνθβ8 ουϊ ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥῪ οςςδϑίοηδὶ 
ψογὰ5 {πὶ 566 πὶ βυρεγῆυουβ ἰπ ἘΦ, Ὀυΐ 4150 σ᾿ μοὶς ϑεπίεποεβ δη 5τοὺρ5 
οἵ Ξεῃίδηςεβ ραγίϊου]αγὶγ ἴῃ ἴῃς Ἰαϊίες ἢ Δ] οὗ ἴῃς ὈΟΟΚ, 6.Κ΄., 113. 53. 29. 8. 10-|8. 
19. 71... 45-Τ 15. «1 ΟΣ γ10 81. 4. 8. 15. ΟἹ. 11. 16. 17:19. 34. 36. 27. Φ9-2 ἩΤΡΓΟ 

ΨΏΟ]ε νεῦβεβ ᾶἃγε οπηϊθὰ. ὍΤΏΘΙΘ ΔΙῸ 8150 ὨΠΠΊΘΓΟῦ 8 οᾶ53ε5 ογα Β4] ἢ 
γεγβ68 ὅτε οὔλτοϑα. 

Ιῃ ἴῃ ραβϑᾶρεθ ὙΏΘΓΕ 1, ΓῚΠ5 ράγα}16] ἰο Ὀοίῃ Ἐ ἀπὰ Β ἰΐ ἔτε- 
αυθηιγ ρῥγεβοηῖβ ἃ αἰβογεηΐ ἰγαηϑίδιοη ἔγομῃ {πᾶὶ ἰῃ Β, ΟΥΓ ἃ 
ἰγϑηϑιδιΐοη ἩΥΠΪ ἢ ΡΓΕΘΌΡΡΟΒΟΒ ἃ αἰβογοηὶ Ηδςρ. ἰεχί. Ηδγο, 85 

οἰϑεννῃοσα ἰῃ 6 ΟἿ᾽, 1, 85 ἃ εἰποι5 δηα πηρδχρεοϊθα νά] 

ἃ58 ἃ ΕΠ Π655 ἴο δὴ ἱπάδρεηάεηὶ ἨδΡ. οτγρίηαὶ. Αποίμεσ ρεου- 

ἸΙΑΥ οὗ 1, ἰηῃ ΕβίΠοΥ 888 οἱΐδβῃ θη ποίεα ἴῃ [ῃς οἴ ΠῈῚ ὈΟΟΚΘΒ, 

ΠΔΠΊΕΪΥ, ἃ ἰοπάδηου ἴο γίνε 546 Ὁ. 5ἰ4ε δ]ίογῃαίς νϑγβϑίοηβ οἵ 

1ῃη6 584π|6ὸ Ηδρ. ρῆγαβε (ς΄. Ὀγίνεγ, Τοχί οἵ ἐμ Βοοῖκ οὔ ϑαριμεὶ, 

ΡΡ. ἰ!. 5.). 
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ὃ 18. ]ΟΒΕΡΗΤΞΒ. 

Ιη (Π6 οἰθνθηῖῃ Ὀοοκ οὗ Πἰ5 Αημεέφιηες οὐἩ {1:6 εις (ς. φο Α.}.), 

θεριπηίηρ ἱ ἢ ὃ 186 (εἀ. ΝΊε56), [Ὀϑερῇιι5 [6115 [ῃς βίογυ οἵ Ἐβί μεσ 
ΟὨ ἴῃ Ρ4515 οὗ (ῃς τεςεκ νογβίοη, (γα βου Ὀηρ δἷ {1π|65 115 ἰδηρίιαρα 

νεγρθαίϊα. Ἧς ἴῃιι5 Ὀδσοιηθ5 ἃ νυὶΐῃ6 55 οἱ 50Π16 ἱτηροσίδηςε ἴο {6 

οτρὶπαὶ ἰεχὶ οἱ ὦ. Ου [με ψῇῃο]ο, ἢ5 γθϑαϊπρϑ ἃγα ΠΘΆΓῸΓ ἴο ἴῃ 056 
οὗ ἴΠ6 υαης!415 (ἤδη οὗ Δηγ οἴ 6. γροθηβίΊοη. ὍΤῆδ ἀγοϑιῃ οὗ Μογάθοδὶ 

8 πα [15 ἰηἰετρσγείδ οῃ ἢς οὐ 5--ΔΡΡ ΑΓ ηΥ ἰἴ αἰ ηοί βἰδηά ἴῃ (6 
Μ5. ἰῃδῖ 6 υδεά---θοΐ ἴΠ6 τεϑί οἱ [6 ἰοηρ δα οῃ5 ἰῃ Β ἢδ ἰηβοσίβ. 

Μορὶ οἵ ἴῃ6 5Ππ18}} δα! 05 οὗ Β ἅγὸ υηκηονῃ ἴο Ὠΐπι, 510 1.. [Ιἢ 

ἢ 5 ΟΠ 5ϑοἢ5 ἢ 50 ἄρτεεβ ψί 1, ταῖπεγ ἴπδη Β, Ὀυΐ δ ἰεᾶνεϑ 

ουὗΐ το ἴμδη Ἱ,, δηὰα ἴῃ [ἢἷ5 τεϑρεοῖ γϑϑετ 165 ἴῃς ΟἸα 1,Αἰΐη. 
ΤἼδ τηοϑβῖ ουὐτίοι5 [εδίυγε οἵ ἢΪ5 ἰοχὶ 15 ἴῃς ἡυπλθγου5 Δα αἰ ἰοη5 ΡΟ ἢ 

βῃοσί δηά ἰοὴρ (ῃδί 1ἴ σοηΐδίη5 δηᾶ (Πδὶ ἃγὲ ποῖ ἑουηά ἴῃ οἴμοι 

ΓΕΟΘηΒΙΟΠ5. ϑοηὴθ οὗὐ ἴπεϑβθα 8ἃῖὸ ἿΘΓῈ δχαρεῖϊοαὶ ἜΧΡΔηΒΙΟη5. 

ΟἸΠοΓ5 ἢᾶνα ηο τεϊδίίοη ἴο ἴπε στστεεῖ ἱεχί δηα ἃγὰ οἰθασὶν ἀογινεά 
ἴτοτα δῇ δᾶγὶυν ἴοστῃ οἵ [ον ἢ ράγασ. Τῆι ἰη 2ος--2οό Πα ρῖναβ 

ἃ ἰοηξ δεσοουηΐ οὗ ἴδε ἰανν {παῖ ἴῃς Κίηρ τιδάα ἴο ῥργενεηΐ ΔὴγῪ 

ΤΩΘΙΏΡΕΓΒ οὗ ὨΪ5 ἔδπλ Υ ΔΡΡγοδοΒίηρ ἰπὶ στ Βουΐζ Θυ τ τ οη 5; [ἢ 207, 

οὗ (ἢ6 ΨΑΥ ἴῃ σῇ ΒΑΓΏΔΌΔΖΟΒ, ἃ 5ἷανα οὗ οης οὗ ἴῃ6 δυηυςῇ5, 

ἀϊδϑοονογθα ἰῃς ρῥἱοΐ ἀραίϊηϑδί (ῃ6 Κίηρ δηά τερογίβα ἰ{ ἰο Μογαβδαδὶ; 
ἴη 269, οὗ ἢονν ϑαρθουςῃδαάδ5, ἃ γογαὶ διημπςῆ, σαν [Π6 ρα] ]ονν5 (Πδΐ 
Ἡδιηδη δα Ρῥγεραγοα ἴοσ Μοσγάθοδὶ. ϑύςῇῃ εἰ} 15 πηθηῖβ. σα ῃ 

ὨΔΙαΪγ ἤᾶνο Ὀδθη ἱηνεηϊεα ὈΥ [οϑορῃι5 Ὠϊπγ56]ζ, Ὀὰΐϊ πιιδὲ ἤᾶνο 

Ὀεοη ἀεγίνοα [το] ϑοῖηθ ἰγδαϊ τομαὶ [Θνν 5} ϑοῦτοθ. ΤὨς 5ῃογί 

Δα οἢ5 ν Βῖο ἢ ΟσΟῸΣ ἴῃ δἰπιοϑῖ ἜνΈΤῪ νεῦβθ, ἃγα ἴοο ΠΌΙΆΊΘΓΟΙΙ5 
ἴο γίνε ἢετθὸ. ΤὙῆοΥ ἃγὰ ἰγαηϑίαίθα ἴῃ {1} ἰὴ {μ6 σοϊαπηθηίδγυ δἱ 

(δε Ροϊηίβ8 οσα ἴΠῈῪ οσσυΓ ἰη {Π6 ἰεχί. ϑοιῖα οὗ ἴῃς δα αἰ] οη5 
7οβερῆυϑ μᾶ5 ἴῃ σομηηοη Ψ] ἢ 1,, ἀπά ἰπ ΟΕ Γαϑρεοίβ ἢς οἰΐεῃ 
ἄρτθος ψΠΠ ἰῃδὶ τεσεηβίοη δραϊηθί Β. ΟἿΟΣ οαϑ65 οἵ (6 58 ΠῚ6 

βοσί ἰῇ ὈΟΟΚΒ ν.--ν"]. οὗ ἴπὸ Αηπέήφμ ες Ὦᾶνα Ὀδθη ποίθα ὃν ΜεΖ, 

 ὲε Βέδοὶ ἀδ5 οδορἧμμεδ (1805). Ιῃ φϑῆσγαὶ, [05. ρίνεβ βιιςἢ ἃ ἴγεα 

ΡᾶγΔρἤγδαϑα οἵ ἴῃς βίοσυ (πδί 1ἰ 15 ἀἰβῆσυϊἑ ἴο ἀγᾶνν σεγίαϊη σοποὶα- 

5005 ἴγογῃ ἢϊπ| Ἔχεοθρῖ ἰῃ γτεζασγα ἴο δα! ΙΟΏ5, ΟΠ 55] Οη5, Δα ὈΓΟΡΕΓ 

ὨΔΠΊ65. 
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ὃ τις. ΤΗΕ ΟἿ ΓΑΤΙΝ ΝΕΒΘΙΟΝ. 

ΤὨΘ ΟἸά 1,δ{π νεγϑίοη ννὰ5 τηδά6 ἔγσοπῃ πὸ ΓΧΧ ἴῃ ἴῃς πὶ α]6 

οὗ (86 βεοοῃηα σθηΐυγυ Α.Ὁ., δηά ἰ5, (πμεγεΐογε, δὴ ἱπωρογίδηϊ υνἱῖ- 

Π655 ἴο (ῃς ατεεὰκ Ὀείογε 1 υπάογννεηϊ (ἢ γεν βϑίοηβ οἱ Οτίρεη, 

Ηδϑυςῃῖι5, ἀηα Τοἷλη. ὍΤὨδ ΟἹά 1,Αἰΐη Βοοκ οἵ Ἐβίμεγ, δοσογά- 
ἰηρ ἰο (σάφα (ογϑεϊθη515, ἰ5 σίνθη Ὀγ Ρ. ϑαδδίϊογ, βεδι τονε δα ΥΟΥΊΦη 

1αἰμα νεγείομος ἀπέίσμα, σοῖς είς Παϊΐσα, ἱ. (171), ΡΡ. γ96-ϑ82ς. 

Εοτ Αἀάϊῆοη Α δηά Ἵμᾶρβ. 1- ἢθ ρῖνεϑ αἷϑὸ {ἴπ6 νδγίδηΐβ οἵ 

Οοάεχ Οτγαίογίμς Β νἱῖ.; δηά ἔογ ἴῃ τγοϑὶ οἵ [6 θοοκ, ἴῃ ναγίδηςβ 

οὗ Οοάεχ εοϊμαπμδ. 5. Βεύρεγ, ““Νοίϊοα ϑ0 χιοίαιθβ ἴαχίαϑ 

Ἰαιἰπη5 ἱπέαϊ 65 46 ᾿᾿Αποίθη Τοϑίδπιοηϊ,᾽,, ἴῃ ΙΝ οὐΐεες οἱ ἐχίγαϊδ 45 

γπιαμμδογῆς ἀὅ6ἰα Β1δὶ. Ν᾿ αἱ. οἰ ατγος δὶδὶ. χχχῖν. 2 (1805), ΡΡ. 14ς 7; 

ΡΌΡ 5165 ἃ βρεθοϊηθη οἱ δὴ ΟἹὰ [1,δ(1ηὴ ἰδχί οἱ Ἐβίπο ἴγοπι Μ5. 
256 αἱ Τγοηβ, ἴμδὶ αἰ θογϑ σοηϑι ἀθγα οἷν ἴσομη ἴῃ οἴπεσ ρα] 15 Π6α 

ἰοχίβ, δββρθοῖα!ἷν δὲ (ῃ6 Ὀερίππίηρ δηά (6 επὰ. 1. Μ. Τοιηγηδϑβιὶ 

ἱπ ἷς. ας. Βὲδὶ. νοίογες ἐϊεἰΐ, εἰς. (1688), Τουπά ἰπ ἴοπι. ᾿. οὗ ῃἰ5. 
Οβεγα (1747), σῖνεβ (86 γτεδάϊΐϊηρβ οὗ (οάθν γα ιοεϊαημς (ο΄. ΒΙδΔη- 

οἢϊηὶ, γιμπάϊοῖα, ΡΌ. εοχεῖν. 93.). Ὀμπρυθ 5Πη6α Μ55. οἱ [ῃ6 ΟἹά 
1,Αἰἷἰπ ἘβίΠοΣ οχῖϑί ἴῃ Οοάσχ Οορρὶμεμδὶς οἱ ἰῃῆς Μααγιὰ Ναί}. 

110τ., Μαυηϊοςἢ 622: δηά 6229, Μοπίες (δβίηο 4)ς5, πα Μιίδῃ, 

ΑἸρτοβ. Εὶ 26 ἰηΐ. (566 ἴῃς ΔΙίο]ς οἱ Βεσροσ οἰϊεα ἀρονε, ΡΡ. το ἢ7.). 

Ὦ, ἰ5 ἃ 5] νίβῃη!υ ᾿ἰοτὰ] νεγβίοη οἵ ὦ, θυΐ [15 ἰγδηβίδιοσ ννὰ5 ποίΐ 

ἃ ΝΕΓΥ βοοα Οατεεκ βομοίασγ; δηά, ραγίςυ]τῖγ ἴῃ (Π6 τόσα γῃείογίοδὶ 

Ρᾶβϑαρθϑ, ΒΌΓἢ 85 ᾶγὲ ουηα ἴῃ ἴῃς Ιοηρ Δα ἀϊοη5, ἢ6 ἔ4115 ἴο πηάογ- 

βίδα [Πς6 πχεδηΐησ. ὔβυδ)ϊν, [ἴ 15 θα 5 ἴο 566 δὶ αστθεκ ψογαϑ 6 

δὰ Ὀείοτε τη. ὍΤῇε ΟΙἹὰ 1, ἰὴ σοηΐδϊηβ 4}} {πΠ6 Ἰοηρ δα Ἰοἢ8 

οὗ (ῃ6 νἁγίουβϑ Ο͵ΘΟΚ ΓΟΟΘΏ5ΙΟΠ5, Δηα 85 65 465 ἃ ΠΌΤΟΥ οὗ ᾿ηΐοΓγ- 

Θϑίίηρ δά αἰ οη5 οἵ [5 ον. ὙΠ δἰζεγ 32:41 ΔΡΡΘΠα5 ἃ ἰοηρ' ΡΓΑΥΘΓ 

οὗ (ῃε 7ενν5 (5866 σοπῖ. α. ἰ.); 4’, ΕΠ ΕΓ 5. αἰ σΈ Γθ95. οἢ μοατίπρ {παῖ 

Μογάδοδὶ 15 οἱοι μά ἰῇ ϑβϑδοκοϊοίῃ; 41:17, Μογάβοδ! 5 ργοςοϊδπηδίϊοη 

οὗ ἃ [αϑἰ; "4, [Π6 ἀδ]νογαηος οὗ Νοδῇ, Αργδῆδηιχ, ᾿οπδῇ, Ηδηδηϊδῃ, 

ΑζΖαγίδῃ, Μίϑηδοὶ, Ὠδηΐοὶ, Ηθζεκίδῃ, πὰ ἄηπα. Ὑῆθθε δαάϊτοηβ 

Ῥθδγ ἰηίθγῃδὶ ον άθηςε οἱ Ὀεΐηρ ἰγδηϑίδίθα ἔγομῃ ἃ ατθεῖ οτρίηδὶ; 

Δηα ἴῃ ςογίδίη σᾶ565 [Π6 πγϊϑία 65 ϑῇονν οἰθατὶγ (ῃαἱ (ΠΥ ἀγα ἀογινεα 

Ὁ Επηαίοεϊγ ἔγοπι ἃ Ηθρ. οὐ Αἴδπ). βοιτοα (ο΄. [αςοῦ, ΖΑΤῊ. 



ΤΗΕ ΟἿ ΓΑΤῚΝ ΝΈΒΒΙΟΝ 41 

18ρο, Ρ. 257). Τῆς ρᾶβϑᾶρα δρουΐ (6 ἴαϑὶ οσσιγβ ἴῃ ἃ ΨΕΙῪ 

ϑἰ πη) ατ ἔοτμλ ἴη 51; δηά, δοοογαϊης ἴο ἃ οἰϊαιίοη οἵ ΑἸΚαθοζ ἴῃ 
Πἰ5 Ο(οπλιηδηίδσυ οἡ Ἐβίῃεσ (Νεηΐςε, 1585), ἴἃ νὰβ [ουπά ἰῃ ἃ 
ςογίδίη Τάαγρμηι Καδῥαϊ!. ὙΏ6θ6 δα ϊἰτοηβ πλυϑὶ 6 ἔσγαρτηθηΐβ 
οὗ δηςοϊεπὶ 6 ν 5} »ηάγασμέηε [Δ οτε 564 (ο δησίς ἢ (6 Οτεοκ 

σοάσοχ ἔγοτῃ ψ ϊσἢ (ἢ 15 1,8} νεγϑίοη ψὰ5 πηδάθ. ΤΉΘΥ ἀγα ἰῃι15 

ΔῈ ἱπηρογίδηΐ Μ]Ώ655 ἴο ἴΠ6 δηϊαυυ οὗ με λπαρραάα (αὶ ἢδ5 
σοσὴθ ἄον ἰη [ἢ6 ἔννο ΤΑΓρΡΊΓΩ5. 

Ιη ἰΐ5 οηγίβδίοῃϑ Ὦ τίνα]5 1,, νης ἢ ἰβ ἴῃς Ξῃογίθβδὲ οἵ ἴῃ Οσθὸκ 
Γοσθηϑίοηβ.Ό Τδε [ο]] ον πρὶ ΘΠΕΓΕ νοῦβο 5 ἃγα νη ηρ:--- Α15:-17 χα. Ἃ 

4.5 55:6 812 186-19. 3,1. 80.883 τοὶ͵ Βαβδβ ἴΠ68586 [Π6ΓῈ ἃΓῸ ΙὩΔΩΥ 

5ῃογί οπηδϑίοηϑ οἵ ψοσγάβ8 ἀπά οἰδιιϑαβ. [Ιἢ τηοβί οὗ ἴμ656 Ἦ ἄρτθεβ 

ΜΠΒΡᾷ1,. Α5.8ἃ τυὴῆε Ἐΐϊ τεργοάυσεβ νοσά ἴοσ ψνογά ἃ ἰδχί βξἰ πη] ῦ 
ἰο [ῃδὶ οὗ [86 ττπο]415, θαΐ ἰῃ οἴ ΠΕΓ σᾶ565 [ἴ [0Π]}ονν5 [Π6 τεδάϊηρβ οἵ [,. 
ΤὨς Οτεεκ Μ5. ἔγοτα ΨΏΙΟΝ ἰξ τνὰ5 τηδα6 πγιιϑί ἢᾶνα Ὀοϊοηροα ἴο ἃ 
σ͵ΤΟῺῈΡ 5ἰ παῖς ἴο [Βδὲ νυν σῇ Τοἴδη ογαρΙ ογθά ἰῃ ἢΐ5 γεν ϑίοη. ΤῊΘ 
58η6 ὈΠΕΠΟΙΊΘΠΟη ἢ85 Ὀθθη ποίϊςεἀ ἰῃ (δε ΟἹΪά 1. 4{1Π νεγβίοη οἵ 
οἴμοσ ὈοοΚβ οὗ ἴῆε ΟἿ. Οἴΐοη {Π6 τοδάϊηρ ἰη ἮὮ, 45 ἢο σουῃίοι- 
ραζί ἴῃ Δὴγ οὗ ἴ[ῃε Οτϑοκ γθοθηβίοῃβ; 6.9.) 3’ 4". 1- 8. 9. 16..11 ς 9 62 (566 

ςοπλ.). [ἢ 50 ςἢ ΟΔ568 ἴἴ ἰ5 ἀΠβῆσυ] ἰο σὰν με Γ γα ἤᾶνα ἰο ἀ64] 
σ ἢ ἃ νατίδηΐ ἴῃ ἴῃς Οτεοκ οὐ ἢ ἃ σοττυρίίοη ἴῃ {πε 1,δἰΐη. ΤὨΘ 

ἰοχὶ οἱ (ογδεϊοηδὶς αἰ θο β 580 ψ] οἷν ἔγομῃ ἴποβα οὗ Ογαξογίμδ δῃὰ 
Ρεομέαμες ἰῃδὶ βοὴθ ἢδνε βϑῃρροβδβά {πΠᾶΐ ἴῃ ἰδοῦ ἃγε ἱπἀθρεηάθηΐ 
νογϑίοῃβ, 8η4 ἢᾶνα Δρρϑαϊὶβα ἴο [ϑγοπηθ᾽5 γε γΚ ἰη 5 ργοίδος ἴο 

Ἐϑίμοσ, “Δ δγηι Ἐσίμεῦ ναγτὶς ἰγαηδίαἰογίδι5 ςοποίαί 6556 υἱαίμηι."» 

Ιη (ἢϊ5 σἰδία οἵ [με ἰεχὶ οἵ Ἐφ ἰΐ 8 ἱτῃ ροββίθ]ε ἴο ἄγανν σογίδίῃ σοη- 
οἸυπίοηϑ ἔγοσι ἰΐ ἰῃ τεραγά ἴο ἴδε ῥτίγηιϊείνε ἰοστα οὗ ὥ. Οηἱ]γ νῆεη 
ἰϊ ἄστεεϑ τὶ ἢ ομθ οὗ [μΠ6 Οτεεῖκ γοσθηϑίοηβθ 4065 5 [δϑιποὴγ Ὀ6- 

σοι οὗ ΔΩΥ ἱπηρογίδηςε. [Ι͂ἢ βθνεῖαὶ οδϑθ8 ἈἘ, Πὰ5 γεδαϊηρβ {παι 
ΔΓΕ ΠΟΆΓΟΙ ἰο Ἐξ (ῃδΔη (Ποϑς6 οἵ Δηγ οὗ {πε Οτεεῖκ τεοαπβϑίοηβ. ὙΠεβα 
σδηπηοῖ 6 ἀπε ἴο τεϑα! ἰηρ οἱ {πὸ 1,Δη ἔσο ἴῃς Ηδεργον, θὰ πγαϑὶ 

Ὀ6 βυγνίνα]β οὗ Ὀεϊΐεγ ατεοκ γοδαϊηρϑ [ΠΔη ΔΩ ουηᾷ ἰῃ ΟἿΓ ργεβθηΐ 
ΓςΟὐἸς68. 

ὃ 1Ὧο. ΟΒΙΟΙΝ ΟΕ ΤῊΒ ΑὈΡΙΤΊΟΝΘ ΙΝ ΟΚΕΕΚ. 

Τῆς ἰἴοηρ δαάαϊίοηβ ἰο (ες ΒοοΟΚ οἱ Ἐβίῃοσ ἀθϑορϑα ἴῃ ὃ 14 ἃ. 
[ουῃά, 85 γγὲ ἢᾶγα 566}, ἰῃ 811] (ῃ6 γοσθηβίοηϑβ οἵ [ῃ6 ατεοῖκ δηά ἰη (ἢ6 
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ΟΙὰ [μτ15. ὙΤῊΪΒ [αςὶ παίυγα!ν γαῖϑθϑ {Π6 χυδϑοηβ, ν μεῖμοσ ἴΠῸῪ 

ΜΈΓ ποΐ ἃ ραγί οὗ {π6 ογρίπαὶ ϑερίυαρηϊ, ἀηα ΠΘίμοσ ἴΠον αἸα 

ποῖ βἰδηά ἴὴ ἴπ6ὸ Ηςδ. σοάεχ ἔτοπι ψνὩ] ἢ [15 νογϑίοη ψὰ5 τη866. 

ΤἼδ Ρῥγϑβθηςα οὗ ἴμεβε δα οη5 ἰη (ῃῈ ΤΧΧ δηὰ Νυΐς. εαγὶγ ἰδὰ 

(Ὡς (γί βϑιίδη μυχοῦ ἴἰο τοραγὰ {Π6 ΠῚ ἃ5 σαποηΐϊςαὶ. ΤΏΘΥ ψεγα 

βα ποι οημθα Ὀγ ἴῃς (ουης! οἵ (αγίμαρο ἴῃ 307 Α.Ὁ. πα ὈΥ βδϑνεγαὶ 

Ἰαῖογ σουης!]5, ἱποϊ ἀὴρ (μδῖ οὗ Ττεηΐ ἰῃ 1.46. Ιη ΟΥΟΕΓ ἴο 7501} 

[ῃ656 ἀεοϊδίοηβ, Κουηδη (δίμοὶῖς ντίίοσα αν Ὀθθη σοιῃρεὶ δα ἴο 

Ποϊά [δαὶ {π6 δααϊοηθ ἀγὸ ἰγαηβϑίδί!οηβ ἔσγοηὶ ἃ Ηθρ. οὕΓ Α,Γδπ,. 

οτὔἱρίηδὶ {παὶ βἰοοα ἰῃ ἃ ἰαγρεσγ γεσθηβίοη οἱ Εβίεσ, οὕ 'ἰῃ {Π6 ϑοιιγοθϑ 

ἴγοπι ψὩ] ἢ (Πᾶὶ ῬΟΟΚ ννὰ5 ἀεγίνεα. ΜϑηΥ βιρροβα {Π6 οὐ ρηδὶ 

ἰο ᾶνε ὈῬεθ (ἢ Βοοῖκ οἵ ἴπε (Ὥγοηϊο θβ οἵ (πε Κίηρβ οἱ Μεαϊΐα 

8Δη4 Ῥεογϑία τῃθητοηδα ἰη Εδί. τοῦ; 50 ἴῃ γϑοθηΐ {{π|65, [. [δηρεη, 

“Ὧ1ε Ὀεϊάδῃ ρτθο ίβδοῆθη Τεχία ἀθ5 Βυςοῆο5 Εβίμογ," Τῆοοί. 

Οπμαγίαϊ δολγ, τϑόο, ΡΡ. 263 ἥ-.; 1216 ἀδσμίογοσςαποπίδοοη διήκξε 

ἤη Βμοῖς Εϑίμον (1862); Καυίοη, Εὐροίηρ τη ἀα5 Α. Τ. ὃ (τ8ρο), 

Ρ. 27γ1 δ; δῃπὰ Ατί. “"Ἐβιίμεογ᾽" ἴῃ ϑήείζεσ Ὧἃη4 γε θ᾽ 5. Κὐγομεη- 

1εαίοομ; ϑοῃοῖΖ, Κορηηοηίαγ (1802), ΡΡ. χΧχὶ. 7..; ϑειβδεηοσρεγ, 

Κορμοηίαῦ (1901), Ρ. 133; στ ἢ, ὑμαάαίσα (1900), Ρ. 15. Οη 

(815 1Πθοῦγ [ῃ6 ΗδΡ. Εϑι. 15 8η δρργενίδίίοη οὗ ἃ {0]16Γ οτγ ρίηδὶ 
ΜΟΙ 85 θεϑδθη ργεβεσνεα ὃγ Φ. 

Τῆς οπϊοῦ οὈ]δοιοη5 ἴο [Π15 νὶενν ἅγα ἃ5 [0] ονγ5:---Ἕι) ΤΠΘΊΘ ἰ5 

ΠΟ ενϊάδηςε οὗ (ῃς6 οχίβίθηςε οὗ ϑεγλς ογ βίη 415 ἴογ [Π 656 ραβϑϑᾶρβϑ. 

Ὠὲε Ἐοβϑὶ (δ ῥεούνιοη ναγίογμηι ἰοοϊομμνι, ἵν. 128-61) ποίεα 56ν- 

ΕΓ8] Μ55. οἱ Εβίμεσ ἴῃ ΜΙ ἢ ἴΠ6 ἀγοᾶῖῃ οὗ Μογάδοδὶ δηά πε ὑγαγ- 

οἴ5 οἵ Μογάβοδλὶ δηὰ Ἐβίμεσ 'ἰπ Ατάπη. ψεῦα δρρεηάβθα ἰοὸ 344 

Δη4 τοραγάδα (ἢε56 ἃ5 ργοίοίγρε οἵ ἴῃς στεεκ δααϊοηβ (ς΄. ὃ 3); 

θυ 1ἰ 5 ἢον Κποννῃ [Πδὲ [Π656 ραββαρθϑ ᾶγ ἃ νϑῦθα] ἰγαηϑίαϊίοη οἵ 
(ῃ6 ἢγοῖ ἴἤγοα σμαρίεγα οὗ Ἐβίμογ ἴῃ Ὑοβίρροη (τοίῃ Ἵσθηΐϊ. Α.}.). 

7Ὀβερῆι5 Κπονβ ἴΠ6 δα α] ΠΟ 5 ΟὨΪΥ ἰπ ἴπΠ6 τ. ἰοχί οἵ ἴῃς νυ ]ρᾺΓ 

ΓΟΟΘΉΒΙΟΙ, ΔΠα ΠΊΔΚ65 ΠΟ ι156 οὗ ϑεῖη τς Βουσοθα. Τῆς 507. νΈΥβ ἢ 

σοηΐδ᾽ 5 ΟΥὨΪγ (ἢ6 5Πογίογ ἰοχὶ οἵ ἴῃς Ηξ6Ρ. γεοβηβίοη. 6Γοπ]Ὲ ΚΠΟΥ5 

ΟὨΪγ {Π6 ργοϑεηΐ ΗδθΌ. ἰοχί, δηα (ἢ6 Ταϊπγυα ἢ85 ποηδ οἵ (Πς δά- 

ἀϊπίοη5 οἱ ὦ. ὙὍὙΠῇὲε παρρδάϊς διηρὶ βοδίϊοπϑ οἵ ἰμ6 ἔννο ΤΑγριτΩ5 

86 811 Ραβεὰ ὑροη 47 δηὰ 9ονν πὸ Κηονβάρε οἵ ἴῃς Οτ. δά- 
ἀϊοηθ. Ὑοβίρροηῃ ἰ5 ἴῃ γϑί Ηθρ. ντιΐοσ [Πδὲ ,565 ἴθ, δηὰ ἢδ 

85 ον ἀθηι ν ἀεγίνεα {ποτὶ αἰἴγαοῖγ ἔγοπὶ [οβαρῃι5. (ςΥ. ὃ 34). 

᾿ 
᾿ 

ἥ 



ΑΠΒΘΙΤΙΟΝΘ ΙΝ ΘΟΕΕΕΚ 43 

ὙΒΕσονῈσ δηδίοριιε ἴο 1ῃ6 δα ϊοηβ οσσὺγ ἰῃ με ἱδγριιηῖὶς ΟΥὉ 
ΓΑΙ ἀγΆβῃ!ς [ἰογαίυσο, ([ῃ6 ψοσκ5 ἀσγὸ ἰδία δηα σδῃ 6 σον ἴο ἢᾶνο 

Βογτοννϑα (Πς τηδίεγίαὶ! εἰμ ῦ ἀἰγος γ οὐ ἱπαϊίγοςν ἔγομι ὦ. 
(2) ΤΕ δααϊοηβ {μοιηβεῖνοβ θθδσ πὸ δνίάθησς οὗ μανίηρ ὈθΘθῃ 

ἰδηβϑἰαιεὰ ἔστοιῃ ΗΘΌ. οὐ Αγάτη. (εσίδίη [δηλ 8 ΘΧΡργαβϑίοηβ οἵ 

ἴ[ὰς ΟΥ. οςοὺγ ἰπ ἴῃεπι, σις ἢ 85 ἃ [εν νου πδίυγα! ]ν 56, θα ἰῃ 

ΘΘΏΘΓΔΙ ΠΟΥ ἅγα ψτίτθη ἰῃ ἃ ἢοτγία ϑίγ]ε (Παὶ σδηποῖ σεδαγ θ6 
ἰγδῃϑἰδῖεα ἰηΐο Ηδερ. (ς΄. ἴδε αἰίειηρί οὗ 5. 1. Εσᾶηκεὶ, Η αρίο- 

ξῆαῤἠπα ῥοσίογίογα . .. ὁ ἰοχέμ αγάοο τπ ἥπρμαηι Ηεδγαΐσαηι σοη- 

νεῖ, εἰς. (1830). Τα Ρεβί τηόοάδγῃ δ ΠΥ 165, ΒΌΟἢ ἃ5 ΕΓ ἔΖϑοῃθ, 

ΝόϊαεἝκοε, Βεγίμοαι, ἔγϑϑεὶ, Β15561}1}, ϑομύγοσ, Απάγέ, ΕἼ]]1Οσ, δηά 

{π6 7εὐν]5 ἢ δομοασ [6]}Π|π6κ ἰῃ Βείμ μαρι- Μιάγασ,, ν. Ὁ. νι], ἅτε 

δοτοοά {παὶ ἴῃς δαάϊίοηβ οὗ ὦ πενοσ οχἰ βίδα ἰη ΗδΌ. οσ Ασδῃ,., 
Ὀυϊ ἴμδὶ {πὸ ψεσα νυτ Ὰ16η ἔος {πΠ6 ἢγϑί πιὲ ἰῃ ατοοκ. ΤῊ Ϊ5, οὗ 

σουγϑρ, ἀοε5 ποΐ ργεοϊάα (ἢ ἰάοα Πδί ΠΟΥ τῆδὺῪ ἢᾶνε ὕδαη ἀ6- 
ΓΙνβα ἔγοιῃ [γα ἰοη8] [6νν 5} οτγὰ] 5ΟΌ ΓΕΘ. 

(3) Τα ἱπίογροϊδιοηβ σοηίγαάιςΐ (Π6 ΗδΌ. ἰοχί 1 50 ΏΔΗΥ ΡδΓ- 

συ ]αγϑ ἰῃδι ἰξ 15 ᾿τρΡΟββίὉΪ]6 ἴἰο γεψασγὰ {Πθῖτὴ ἃ5 μανίηρ ομοα ἔοστηθα 

Δὴ ἰπίερταὶ ρατί οὗ (ῃ6 ΒοΟΚ οἱ δι. Εὸογ ἰηβίδηςβ, ἰῃ 2151 Ἐβίῃου 
Ὀδοοσηθϑ απ θθῃ ἴῃ ἴΠ6 βανθηῖῃ γϑὰγ οἱ Αδδβιιεγιβ, ἀπ Μοσχάεδοαὶ 

ἄοο5 ποΐ Δρρϑᾶσγ δἱ σουσγί ὑπ} δἰΐοσγ (15 δνεηΐ, δυΐ ἴῃ Α.:-.2 (ξξιχϑ 

121) Μογσαάδοδὶ μο] 45 δἰγεδαγ ἃ μὶρῇ ροβί(οῃ δὲ σουγί ἴῃ (ἢ6 βθοοηά 

γεδῦ οὗ Αβδϑιοσιβ. [Ι}ἢ 232-22 Μοχγάδοδὶ ἢδ5 η0 δςςθ88 ἴο ἰῃῆς Κίηρ, 

ΔΠ6 5 σοι ρε]]δα ἴο πηδῖκε ιι56 οὗ [ῃ6 πηεαϊδίίοη οἱ ΕΒΙΠΟΙ ἴο ΠΟΙ νΘΥ͂ 

[86 πεννβ οὗ ΠΪ5 ἀἰβεονεγυ οἵ (ἢ ρ]οῖ, θαΐ ἴῃ Α1" (ΞΞ 123) Μοτγαβοδὶ 
ἈΙπγ561{ τανθᾶ]5 ἴπΠῸ σοπβρίσαου. [Ι͂ἢ 6". Μογαάβοδὶ γϑοθῖνθβ ΠΟ ΡδΥ͂ 

ἴογ ἢ15 ϑεγνίοθ, θαΐ ἰῃ Α'5 (ΞΞ125) Πα 15 δί οὔσθ τον τειναγαβά. 

ἴῃ 3. Ηδπηδῃ ἰ5 ΔΏΡΤΥ Ὀεδοδιβα Μογάδοδὶ γεΐπϑεϑ ἴο θοΝ ἄονῃ ἴο 

Βῖπη, Ὀαΐ ἴῃ Α1’ (ΞΞ 125) 1 ἰ5 θδοδιιβα ἢῈ ἀδεπουηςσσὰ (Π6 ἔννο εὐῃις 8. 

ἴῃ 21:5-6ε ἘΞΙΠΕΓ᾽5 πιδττίαρε ἴο ([ηὴ6 Κίηρ 5 παιταῖθα ψ ἢ εν θηΐ 

βα[1ϑἰδοίίοη, δὰ ἴῃ (15.1: (Ξξῖ 415. 16) 59ῆ6 ἉΠΘϑΟσῖθ6 5 ὨΕΓ ὨΟΙΤΟΓ δἵ 

υηΐοη ἢ οὴθ ΏΟ 5 ὉποϊΓου ΠΟ ἰβοα δΔηα ΠΟΥ ΔΡὨοστεηςα οἵ (6 

ΤΟΥ] Ἴσον. [Ι͂}ἢ ς᾽. ΕΒΙΠΟΓ ἰηνὶε5 Ηδιηδη ἔνίος ἴἰο ἃ Ραπαιεῖ, 

Ὀυϊ ἰη (5 {ΞΞ 14:7) 58η6. ἀδοίαγοβ (παΐ 58ῃ6 ἢδ5 Πδνοὺ δαΐθη αἱ Ηδιηδη 5 

140]6δ. πῃ 3: Ηδιηδῃ 15 σὲ δα δὴ Αραρὶίε δηἋ ἢϊ5 (δῖ μεσ Ὀδᾶγϑ ἃ 

Ῥεγϑίδη πᾶιης, Ρυϊ ἴῃ Εἰ (-τ-τόι90) ΗἩδιηδη ἰ5 ἃ Μαοεάοηΐδῃ. [Ι͂ὴῃ 

119. 84 [ῃΠ6 τογδ] εδαϊςί 15 ἵγτὸὸ Ὁσδθ]θ, θυΐϊ ἰῃ ΕΠ7 (Ξε τό1:) (6 ἢγϑί 
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εαϊςῖ 5εηΐ ουἱ Ὁγ Ηδπδῃ ἰ5 γτενοκοά. [Ιἢ γ:9 Ἠδπηδη ἰ5 ἢδηρεά, 
᾿Ραῖ ἴῃ ΕΠ (Ξε 612) ἢς 5 σσυς δε. [πῃ 99: (ῆς [6νν5 ΔΙοῃα ἃΓῈ ἴο 

Κορ Ρυγίτα, Ὀαΐ ἰῃ ἘΠ (ΞΞ 6:2) τὴς Ῥεγβίδῃβ 4150 ἃγὲ ἴο Κεαρ (ἢ 
[εαϑί. 

(4) Τῆς δααϊξίοηβ ἀο ποῖ σοϊὴδ ἔγοσα ἴῃς ῃδηὰ οἵ (ἢς ογίρ!ηδὶ) 

ἰγδηϑἰαῖογ οἵ Εϑβί., Ὀυΐ γα ἱηίογροϊδιίοῃβ 'η Ὁ 1156], ὙΘΙΓ 5ιγ]ς 
15 ἴγεεσ 8Δη4 πῆοσε αἰβιιδα (ἤδη (Πδΐ οὗ (ῃς οἴδεγ ραγίβ οὗ (πε θοοκ, 

ἃηά {ΠΕΣ δυΐθογ ἢδα ἃ τοῦ Ὀοίίογ σοτῃτηδηα οἱ Οτεοῖκ ἴμδη (ῃς 

οΥσῖηδ] ἰγαηϑίδίοσ. [βερῆιιβ ἀο65 ηοΐ Κηον ἵπο οἵ {πε δα οη5, 

δηὰ [ἢς Τ,ιςοϊδηὶς γοσθηϑίοη θᾶγβ ον άθησε (Πδὶ ομδ δἱ ἰϑδϑί ἢδ5 

Ὀδαη ἱηίογροϊαϊθα ἴῃ ἰΐϊ. Αἰογ 8:: (8: ἰῃ Τιᾶραγάθ) [, ἰηβογίϑ: 

“Απα δε ἰεἰΐεγ ννῃϊο ἢ Μοσγάθοδὶ βεηΐ ουἱ δα (ἢ [ο]]οννίηρ σοη- 

ἰεηΐ5: Ηδιηδη βεηΐ γοιι ἰεϊ(εγβ ἴο {πε εἴεςΐ {μαὶ γου 58οια μαϑίθη 

ἴο ἀδβίγου αὐ  Κὶγ ἴογ πια (6 ἰγεδοθογοιβ γὰςα οὗ ἰμῈ 7ενδ: θὰ 1, 

Μογάροδὶ, ἄθοΐαγε ἴο γοιυ ἴμαΐὶ ἢ6 ψῆο αἀϊα (5 45 θδθὴ ἢδηρβεά ὃὲε- 
ἴοτε {πὸ γαΐε5 οἵ ϑι158, Δῃη4 ἢΪ5 ργορεσίῃυ ἢδ5 θθδϑὴ σοηβϑοδίβα Ὀδθοδίιϑε 

ἢ6 ψ ἰϑηθα ἴο ϑἰαν γοιυ.᾽ ὙΤὨϊ5 5ῃογί δα αϊἴοη νγὰ5 ον! ἀθηίν [Ώς 
ΟΥ̓͂ΡΑ] ἄτα οἱ Μογάδοδι 5 ἰδιίεσ ἰῃ 1,: δηὰ ψΏΘη ϑοπλα ἰδίοσ 

ΘαἸΐοΓ ἀεϑἰγοά ἴο ᾿ηϑογί (ἢ6 ἰοηρ ἰοϊτογ [ουπά ἴῃ [Π6 ἰοχέ οὗ [ῃ6 ὕπ0]8]5 

6 ννὰβ ὉΠΔΌΪ6 ἴο ρῥἷαςα ἰἴ δέζοσ 81: οῃ δοσοιηΐ οἵ ἴῃς ῥγϑϑεηοα οἵ 

[}15 5ῃοσγί ἰθίίοσ, δηα νψὰ5 οδ] ρεά ἴο ἰηϑβοσγί [ἰ αἴζεσ 8᾽:. Τῆς αἰ ογεηΐ 

Ροβιιίοη οἱ Αἀάϊιίοη Ε'ὶ ἰπ 1, ἔγοτῃ [ῃδὶ ἰῃ Β 15 ν 1 Π655, Δοσογα ΡΥ, 

1Πδι [ἴ ννὰ5 ῃοΐ δὴ οτἱρίηδὶ ραᾶτί οὗ 1. 

ΕῸΓ {μεθ6 σεᾶβοηβ {π6 ἰοὴηρ δααϊοηβ οἱ {π6 Οτϑεῖ πυϑὶ θὲ ταὰ- 
βαταεα 85 ἰαῖε ἰητογροϊδίϊοηβ (δὶ μον Ὶγ βιοοά ἰη [Π6 Βοοκ οἱ Εβίεσ 

ΟΥ ἴῃ ΔηΥ͂ οὗ 115 Ηδρ. οΥΓ Αγϑΐη. βοιισοθβ. Τὴ πηδὶη γεᾶϑοῃ ἔογ 

{Π6 τῇ ννὰ5 (ἢ ἀθϑῖσε ἴο ΒΕ ΡΡΙΪΥ ἴῃς τε ρίοιβ οἰεσηθηΐ (ἢδὲ 15 50 σοη- 
ϑρ᾿ σπου ϑῖν ρϑοηΐ ἔσο ἴῃ Ηδογον οαϊτοη. Τμυ5 Ααἀαϊίοη Α 

ΡγΓεβθηΐβ Μογαβοδὶ ἴο {πΠ6 σεδάδγ δἱ ἴῃ οιμίϑεϊ ἃ5 δη ᾿ῃϑριγεά τδη 

ὙΠΟ 566 [Κ5 ἴο δεῖ ἰῃ δοσοσάδησςε ἢ (ῃ6 ψν1}} οἱ σοά. ὙὍῆα Ργᾶγϑῦβ 

οὗ Μογάξοδὶ δηά οἵ Εβίμοσ ἢανε {π6 βϑαῆθ ρύγροβο, δηά δνεὴ [68 

ΒΕΟΟΠα ἰεἰίεσ οἱ (ἢες Κίηρ (Ε) ἰ5. [0}} οἱ τείθγθεηςθβ ἴο σοὰα δηπὰ 

ὈΓΔῖ565 οἵ (ῃ6 [εὐνν δὴ γα ρίοη. ΤῊ5 Τεμάδηςξ Ἔχίε πα ϑβ 50 ἔδγ (Πδΐ 

ἰἴϊ οαιι865 ἃ πιϊβίγα πϑαιίοη οὗ ΗΘ. ραββδᾶρεβ. Τὶ ἰῃ ς" Ἐ 9δγ5, 
““Δηά 586 οδίαϊηδα ἔανοιγ ἰῃ Ὠἷβ 5'ρῃ.""; δυΐ ὦ Ξγ5, “δῃηὰ σοά 
σμδηρεα [ἢε 5ρί τὶς οὗ [ῃ6 Κίηρ ἱπίο τ] ἀπ 655"; ἰῃ 61 Ἐξ βαγϑ, “τῇς 
5166 Ρ οὗ [με Κίηρ 64"; ναὶ Ο 5αγ!, “ἴῃς 1,ογὰ ἄγονα ινΆΥ 5δἰθερ 
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ἴγοιῃ {πε Κίηρ.᾽" Τῆς δααϊιοηβ 4150 δεσνε ἴῃΠ6 ρίγροβα οὗ Ἔχρίδίη- 

ἰὴς σπου ](ἰἴ65 ἴῃ (Π6 σοπάμποϊ οἱ ΕΒίΠΟΓ δηὰ Μογάροδί. Τῆι5 

Μοσγάεςδ!᾽β γεΐιιβϑαὶ ἴο θοὸν ἴο ΗδπΊδῃ ἰ5 ἀτι6 ΟἿΪΥ ἴο πδίϊοηδὶ ργί 8 

ἴῃ 3:-4| Ραΐ ἴῃ ("-1 [ΞΞ 1311: Μογάβθοδὶ βᾶγβ, “Ἴῇου Κηονοβὶ 4]]} 

(ηρβ, δηά ἴδοι Κπονοβί, 1,ογά, [μαΐ ᾿ἴ ννᾶ5 πείμοσ ἰη σοηίοτηρί 
ΠΟΙ ἈΓΙά6, ΠΟΓ ἴοσ Δὴγ ἀδϑῖγε οἵ ρίογυ, {παΐ 1 ἀ1ἃ ηοΐ θον ἀοννῃ ἴο 

Ρτουά Ἡδιίδη. ὸγ ] 58οι] ἤᾶνε Ὀδθη σοηΐθηΐ ἢ ρσοοά ν]]}]} 

ἴογ ἴῃς Ξαϊναίίοῃ οἵ Ι5γϑϑὶ ἴο Κὶβ5 ἴΠ6 50165 οἵ ἢΪβ ἰδεῖ. Βυὲ 1 αἰά 

(815 [δὲ 1 τηϊρῃϊ ποῖ ῥγεΐεσ ἰΒς ρίοσυ οἵ τηδῃ ἄρονε [6 γρίογγ οἵ 

Οοά; πείίμογ Ψ}1}} 1 Ὅονν ἀον απίο δὴν Ὀυΐ ἴο ἴΠ66, ῆΟ ἃγί ΓΩΥ 

Ι,ογά, ποῖ  Μ1Π1 ἀο 1 ἴῃ ὑτά6.᾽ δίπλα γῖν ἴῃ 2: Εβίθοσ 15 νν}}}- 
ἱηρ ἴο Ὀδοοιηα ἃ σοηοιθίης οὗ {πε Κίηρ, γεοεῖνθβ [πε ἀαίηςθ5 (Πδὶ 
Δ͵Θ 5εηΐ ΠΕ ἰγοῖὴ (πε γογδὶ [ἰϊσἤθη (29), βοθθ σῃθογί!ν ἴο (ἢ6 

ΚΙπρ᾽β οουςἢ (25), ἰ5 ργεϑεηΐ δἱ πε Κρ [ϑαϑί (2᾽5), δηα σαγοί}]ν 
Ὠϊά65. ΘΓ στὰσε δηά ἢ σεϊϊρίοη (2:9), θυΐ ἴῃ (321-19 (τῷ χ419:..) 

ἘΞΙΒΟΙ ῥγᾶγϑ: “Ἴδοι ἢδϑί Κπον]εάρε οἱ 8]} (ῃἰηρβ; δῃηὰ ποὺ Κπον- 

οϑί [δὶ 1 μδῖβ (ἢ γρίογυ οἵ {πε νυϊοκεά, ἀπὰ ἀρ ἢοσ {Π6 Ὀ64 οἵ {πε υῃ- 

αἰγουχης θεά, ἃπά οὗ δνεσυ δ]Ίεη. Ὑποι Κηοναϑί ΤΥ πδοσββιίγ; 

(Πα 1 δῇμογ (Πδ βίρῃ οὗ τὰν Πἰρῇ δϑίδίς, ἡ Ὡ] ἢ 15 ἸΡΟῚ ΠΥ Ὠοδά ἴῃ 

1Π6 ἀδγϑ ψῃογείη 1 5ῃ6ν τηγ56}1. 1 δρἢοσ ἰΐ ἃ5 ἃ τῃθῃβίγιιουβ γὰρ, 
δηά 1 ψεᾶσ ἰΐ ηοὶ ἤθη 1 8πὶ ἴῃ ῥγίναϊαε ὈῪ πηγϑ6]. ΤῊΥ Πδηά- 

ταδὶ δίῃ ποί βαΐθη δἱ Ηδιηδηβ [40 16, πο ποῦ αν 1 Ὠοπουγοὰ 

τῆς Κἰηρ᾽β [εαϑί, ποῦ ἀσιηὶς (6 νη οὗ {πε ἀτίηϊς οδοσίηρθ. ΝΟ ΠΟΓ 
δά τὴν μδηῃδπ,)δὶα ΔΩΥ ἸΟΥ 5ἴηςε (ἢς ἀδγ {Πα 1 νγἂϑ Ὀγουρῇξ (Πἰ1ΠῸΓ 

ἴο [5 ῥγεϑεμΐ, θὰϊ ἰῃ ἴῃθ6, Ο Τογά, μου αοά οἵ ΑΡταβδπη).᾽" 

Αρατγτῖ ἴγογῃ [Π6ϑ6 γε] σίου β ἀηα δροϊορείίς πηοίΐνεβ, [86 ἀδϑῖγα ἴο Η]]} 

ὋΡ ξδᾶρ5 ἴῃ ἴ8ε Ηδρ. βίογυ δηὰ ἴο γρῖνε βρεοϊηθηβ οἵ ἔπε Οσθοκ 

ΤΊ ΏΣ, ΘῈ ΓΟ 85 ἀγα ἔουηα ἰη {με ἵννο Ἰοξίεγϑ οὗ Αγίδχογχϑβ, ἀγα 5{{- 

εἰοηΐ Ἔχρἰδηδίίοη οἵ (ῃ6 ἱηνεηίίοη οἵ {πε Ιοηροσ Οσθεκ δα αἰ οηϑ. 

Οη ἴδε δροοῦυρῆδὶ δα αϊτίοηβ ἴο Ἐδβί. γεΐεγεημος τηδὺ Ὀδ πιδάς ἴἰο ἴῃ 6 

ζοϊ]ονίης ᾿ἰεγαίυτε: ΕΤΙΖϑοῆς, Κπγζρεζαςοίες ἐχερείοίες Η απάδιοὶι κα 

ἄεη Αροξκγγρἤήεη ἀες Α. Τ. (τ8ς:τ-6ο); Κεεῖϊ, δὲς Α ροξγυρῆεη ἀε5 Α. Τ., 

εἰ" Ζεμρηὴςς ιυἱάεν ἀϊδεείδεη (1852), ὈΡ. 78 7., ἀπὰ δὲς Αοκνγυρμεηζγαρε 
σε: Νεις δεϊεμολίεί (1855), ΡΡ. τόο 7..; διίεσ, δίς Αροῖν., Μεγίμεία - 
μῆς ἱλγες αἰδιεγρεύγαοσμίεη Αηδοπίμοδος απ αἷς Βίδεϊ (1853), Ρ. 158; 

Π βοσίποκ, δὲ Αροογίεζε Βοεζεη ἀες Ομάεη γεγϑοηάς (1874) (ποῖ 566Π); 

Ἠεηρβίοηροτς, Εὼν Βεϊδεμαϊμηρ ἀδν Αροκ. (1853); ᾿δῆρεη, δὲς ἀδμίεγο- 

οαποηπήδονεη διήοξε ἐπε Βμολς Ἐξίμεν (1862); Εὐγϑὶ, Οεϑολίοε ἀδν δὲδ]1- 
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δολεη 1 Μδνγαίμγ, ἰὶ. (1870), ΡΡ. 490 ἥ-.; Β155611, Τὴς Α4.9οε. οὗ ἐπε Ο. Τ. 

(188ο); εδπε, “Ἴδε ϑερίυδρσιπὶ Αἀαϊιίοηβ ἴο (δες Ηδσδρτγεν Τοχι," Εα- 

οφρήονγ, δερῖ., τ884; ΕἼἸεσ, Τς Αρος. ἰὰ ἴμε “εαξεν 5 ΟονιμισηαΥγ, 

ῬΡ. 361-402 (1888); ΕδυΞ5, σεσον. ἀεν μείϊέρεη δελμγίεη Α. Τ΄., 470, 

ΖόςκΙιεσ, ϑὲς Αροξ. ἀες Α. Τ. (1801); ϑοῇοϊΖ, Οονηημεμία ὥδεν ας Βιοῖ 

Ἐξὶ. νι δείμοη Ζιδάϊξεη (1802); Β4]1, Τὴὸς Ἐοοϊεοταςσοαὶ οΥ ])ειίεγο- 

εαποπῖοα! Βοοῖς οἵ ἐμε Ο. Τ. (1802); Κὄηϊν, ΕΡ»είεηρ ἴη ὅας Α. Τ. νιἶῖ 

Εἰηπεοίμμδεο ἀεν Αὐροκ. (1803), Ὁ. 481; Ρίδτίπεγ, δὲς Αἰμονὴ ἀξ ἀδν ἀεμίενγο- 

οσαποπήδοιθη Βώσμον ἀε5 Α. Τ᾽ (1803) (μοἱ 566 η); ϑοβύγοεγ, σφι. ἀξς 

74. γοίκες 8 (1808), 111. ΡΡ. 330 7.; διὰ ῬΑ Ε.3, ἱ. Ρ. 638; Ἐγϑξϑεὶ, Ζμϑάϊξε 

ς. Β. Ἐξὶ., ἰὰ ἸαυΐΖϑοςῃ, δὲς Αροκγγρήξη μ. Ῥεεμάεῤίργαῤἥεη ἀε5 Α. Τ. 
(1φοο); Απάτέ, 125 Αροογυρῆξς ἀξ "Αποίθη Τεςία } (1903), ΡΡ. τ95- 

208 (πε εἰεαγεβὶ δηα ςοτηρ]εῖεβὲ γεςθηΐ ἱπ᾽γοαυοςοίίοη ἴο ἴΠ6 ΑΡοΟΓΤΥΡΏὮΔ). 

ΤὨἼΕ 5μογί δα 005 σδῃ πηᾶΚο [655 οἰαἰ πὶ [ἤδη ἴῃς ἰΙοῃρ Οἢ65 ἴο Ὀ6 

ἀογίνοα ἔγοπῃ ἃ Ηδρ. οτἱρίηδὶ. Εδεν οἱ ἴμϑῖ ἃγὲ ἰουηαᾶ ἰῇ ΠΊΟΓΟ 
[Πἢ4ῃ οπς οὗ ἰἢς τεοθηβίοηϑ, δηα (ἢ 5 βῆοννβ (ῃδὶ [ΠΟῪ ἃζὸ ποὶ δη 

ἱπίθρταὶ ραγί οἵ (ὖ ἰϊ561. ὙΠΘΥ ἅγὲ ἴο ΡῈ τερασζγάβα 85 ἰαΐβ ρίοβϑεβ 

[μδἰ ἢᾶνα ογερί ἰηΐο [Π6 56 νθσα] τεσ 5! 005 δἱ ἃ {{π|6 ϑυ ρβεαιθηΐ ἴο 
[π6 ἰηδαγίίοη οὗ ἴῃς Ἰοηρς δα! 10η8. 

ΑΒ ἃ σϑϑ οὗ οὖσ σοϊηραγίβοῃ οἵ ἰἢ6 σοῖς γοοθηβίοηβ νὰ γοδ ἢ 

[Π6 σοποϊιβίοη {Παΐ (Οὗ μ45 1{{{|6 ἴο οὔεσγ ἔοσ (ἢς Ἔπγεπάδιίοη οἵ {πε 

Ἡδοῦτον ἰοχί οἱ Εβίμεσ. Νόοηβδ οἵ ᾿ΐ5 ΔἸ ἰοη5 πάνθ οὐ ἶς8} νά], 

εχοθρί ἢς Βμοσίῖ οῃθ5 (ἢδῖ ἃγὸ [ουηα ἴῃ ἴνγὸ ΟΥΓ τῆογε οὗ [Π6 γεαθῃβί οῃ8. 

ὝΝδὰ 14Ππη, 2)α5 Βμοίι Εείμεν παοῖ ἀδΥ ϑερίμαρίπία Ππεγρεσίοὶ 

(19φο1), δἰίεπιρίβ ἰο γεοοηβίγυςς (ῃς ΗΘ. ἰαχὶ οἡ 1η6 Ὀαϑ5ῖ5 οἵ ώ, 

(Π15 σᾶῃ ΟὨΪΥ Ὧ6 ΡΓΟΠΟΙΠΟΕΘα ἃ τηοβὲ ὑπογιἶοα] ργοσθάσγαε. ΝΟϊ- 

ἄεκο, ἘΜ. τΔλοό, τειημασκδ:. “ἼΏΘ ἰοπάδμου, 50 σοιηήοῃ δἱ ἴδ6 

Ρτεϑθηΐ ἄδυ, ἴἰο ονεγεϑίίγηδίε ἴῃς ἱπηροτίδηςε οἵ (ὖ ἴογ ρυγροβεβ οἵ 

ἰοχίυδὶ οὐ ἰοῖδπὶ 15 ΠΟΥΏΘΓΘ τόσα ἴο᾽ Ὀ6 ἀερτγεςαῖϊοα (Π8Δη ἴῃ [ἢ6 

ΒοοΚ οὗ Ἐδβίμεσ. [τ τδῪ Ὀς ἀουδίεα ἩΠΕΙΠΕΙ, Ἔνθ ἴῃ ἃ ϑἰηρὶε 
Ρᾶββᾶρα οὗ (ἢ θοΟΚ, (ἢ Οσαακ Μ85. θη Ὁ ]6 τ15 ἴο ειηθηά [ῃ6 Ηδῦγενν 
ἰεχῖ, ΠΙ ἢ, 85 πᾶ5 θεθῃ τῃθηΠ]οηἘα ἀρονε, 18 5 πριν ΜΜῈ}} ῥσο- 

βοσνοα." ὙὍΠ15 Ππάρτηθηΐ 566 ΠῚ5 ἴο πη6 ἴο 6 ἴοο ϑνδερίηρ. Α5 

Μ11 ἀΡΡθᾶγ ἴῃ ἀεῖα!] ἴῃ [Π6 σοπ)ΠΊΘΠΑΓΥ, ἴΠογα ἅτε βανεσγαὶ Ρᾶ5- 
βᾶρο5 ψμοτε Ἐἢ ρῖνοβ πὸ ροοά 86η86ε δηὰ ψἤογε Ο 5εθπὶ5 ἴο αν 

ΡΓεβοσνθα {μὲ ἔτ γοδαΐϊηρ. ὙῈῈ τ] α]6 σουγβα, [ο]]οννεά Ὁγ 
Ἡδυρί ἰπ μἰ5 “Οὐ ςαὶ Νοῖδβ οἡ Ἐβίμεγ᾽" ἴ'ὴ Π ΜΚ. 11. ΡΡ. 113-204, 
ἀνοϊάϊηρ ἴῃς οχίγοηχεβ θοίῃ οὗ [ἀπ δηὰ οἱ ΝΟ] άδἊκα ἴῃ ἢϊ5 ἰγεδῖ- 
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πιρηΐ οἵ (ὗ, 5δδηβ ἴο τὴϑ ἴο θὲ {Π6 βοιπάεσϑι τη ῃοά. [11 πιυβί "6 
βδαὶά, ἤοψνανεγ, (Παΐ, οη ἴῃ6 ψΠοῖς, ἴῃς Μαβθογοίῖς ἰοχέ 15 ἀπιιβ 

σοττοςί, δηά ἐμαὶ Οὗ [45 1695 ἴο ον ἤογὲ {ἢδῃ ἰῃ 186 σᾶβ6 οἵ πιοϑέ 

οὗ (δε οἴδογ Ῥοοκβ οἵ ἴδε ΟἿ. 

πῃ στερασζά ἴο [ες 5ἰρῃίβοδπος οἵ [ἢ6 οπκίβϑίοῃβ ἰπ (ὦ ἴΐ 'ἴβ ματά ἴο 

ἴογτη ἃ Ῥοϑβινε ορηΐοη. Τῆεβα σὰ [ουπηά ἰη 4}} ἴῃ ΓΟ 5 ΟΠ 5 

ΜῈ ἃ υη! οσγατν (Πδΐ ἰ5 ποΐ ἴτας οὗ (ἢς δα τ οη5. ΤὨῊΪ5 βθοῖηβ ἴο 

Ρζονα [ῃδὶ ἴΠ6 οὐρίπαὶ ασϑοῖκ ΕβίΠεσ ννὰ5 βῃοσγίοσ (ῃδη ἴΠ6 ῥργεβθηΐ 

Ηδῦγον ἰοχί, δηὰ ἢ .5 γα 1565 ἴῃ χφιυεβίίοη, ἢ ]ςἢ ἔογπ 15 [ῃ6 ΠΊΟΓΕ 

Ρτγαϊἶνε ἢ [ἢ ἔανουγ οἵ ὦ Ρεΐῃρ οτἱρίηδὶ ἰ5 [86 ἴαςὶ (ῃδΐ [Ὠγουρῃ 
[(ὴ6 σοηΐυγοβ ἴῃς ΒοΟκΚ οἱ Εβίμποσ ἢδ5 σοπϑίδην Ὀδδθη τεσοϊνίηρ 

δαάϊίοημβ, δηά ἰἰ 15 αυα ροϑϑί]α ἰῃδὶ [Π15 ργόσθθα θηΐ οἡ Ὀεδίογα 

ἰἰ τννὰϑ δαπλοα ἴο ἴΠ6 (δῆοη. ἴῃη ἴῃαΐ σαϑὲ (ῃ6ς Μαβϑοσείὶς ἰδχί 

Ψ}1 μάνα ἴο Ρὲ τεραγαβα ἃ5 ἃ ηη:|0γαδὴν ΡΟῚ δὴ ΘαΎ ]Γ ΠῸΟΪΘι5 

παῖ ἰ5 σοταπιοη ἴο Ῥοίῃ ἘΞ απὰ ὦ. [Ιῃη ἴανοιιτ οἵ {πε νίενν μαι Ἐἢ 
58. οΥρίηδὶ, 15 ἴῃς ἰδοὶ (Πδι οΟἴΠΟΓ ὈοΟΚΒ οἱ ἴῃ6 ΟἿ; 6.5., 1 5. [Ὁ. 

76., ανε Ὀδθη ουἱξάοννη ἴῃ ἰῃ6 Οτεεῖκ ἰτδηϑίαιῖίοη. 1 δηα γηγ56} 

ὉΠΔ40]6 ἴο ἀεςϊάς (Π15 ᾳυδδίίοη. Ἡδαυρίῖ, ἴῃ (Πδ ἁγίϊοϊς 75. οἰϊεα, 

ΟΠλΪΐ8 ΠΊΔῊΥ ραββᾶρθϑ ἔγοπὶ Ἐξ οἡ 1Π6 βίγοηρίῃ οἵ (δ, ψἰΠουξ ἑογηγυ- 

Ἰατίηρς ΔΠΥ ἰΠΘΟΓΥ οὗ ἃ 5ῃογίεγ γοσεηβίοῃ οἵ Ἐξ. 1 Πᾶν τεοογάβα ἃ]]} 

{Π656 ΟΠ 551 005 ἴῃ ΓΩΥ ποίαϑ5, θυϊΐ ἴῃ {Π6 τη] ογν οἱ οᾶ565 1 πᾶνε ποῖ 

[611 ϑ ΠΟΙ ΠΕΠΥ συτα οἱ {πε πὶ ἴο δαάορὶ {Π6πὶ ἃ5 δπθπαάδίϊοηθ. ἴῃ 

ϑεηογαὶ, 44 υπαιοϑιϊ παν γοργοβθηῖβ (Π6 ρυγαϑί [οστὰ οὗ ἰῃς ἰοχί 

(αἱ 85 σοῦης ἀοψῃ ἴο ι15, ᾶηά ἰἰ πιλυδί θ6 ἰά Κη ἃ5 {π6ὸ Ρδᾶ515 ἴογ ἃ]} 

οὐ σα] αἰδοιιββίοη οἵ (ἢ6 Ὀοο. Ὅῆα Οἠἱγ αἰἰοιηρίβ ἱπᾶΐ ἤᾶνε Ὀδθη 

ΙηδΔ6ς6 ἴο σοηϑδίγυςί ἃ Γαν]56α ἰοχὶ οἱ Εϑί. οη ἴΠ6 Ρ8515 οἱ 4}} {Π6 δν]- 

ἄφηςε ἃ ἴπηΠ6 ψόοσκβ οὗ 78ῃπη δηὰ οὗ Ἡδιρί οεἰϊεά αἀρονε. Τῆε 

σοιῃπηθηΐδσίθ5 σοηΐδίη ἰησἀδηΐδ ν τὴν ἰαχίια] δπηθη Δί! ἢ5. 

11. ΒΙΟΗΕΕ ΓΚΙΤΙΓΙΘΜ. 

ὃ 21. ΟΥΤΙΙΝῈ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ΤΠε ῬοοΚ οἱ Εβίμεγ παγταίθϑ (πε ννὰνὺ ἴῃ  ὨΙΟἢ ἘίΠεΓ, ἃ [6 ]5ἢ 

πιδῖάδη, Ὀδοᾶτηθ αιθθη οὗ Αμδβυσγιβ, Κίηρ οἱ Ῥεγϑία, δηα βϑανβα ἤῸΓ 

ΡῬΘΟΡΪε ἔγοτῃ ἴΠ6 ἀδϑίγιςιίοη ρῥ᾽δηποα ἀραϊηϑί πεῖ Ὀγ Ηδιηδη, ἴῃς 

ΚΙηρ᾽᾿5 ἰανουγίίε; ἀπά Πονν, ἱπ σοπηπγχοπιογδίίοη οἱ (ἢ}15 ἀ δ] νοσδηςς, 

Ἂν 
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[ἢ ἴφαϑί οἵ Ρυγὶπλ ννᾶ5 ἰπϑι 6. [{ [4]19 ἰηἴο 5ἷχ πηδίη αἰν ϑ Οἢ 5 :---- 

(1) ΤὮε τε)εοϊΐοη οἵ Νϑϑῃί (11-53); (2) ΤῈ Ἄοδοῖςο οἱ Ἐβίῃοσ ἴο 

Ῥε χυόθη (21-5); (2) Ὑἢε οἰενδιίοη οἵ Ηδζηδη δηὰ ἢΐβ μοί ἴο ἀβείσου 

{πΠ6 [ἐν (3:-.4..); (4) Τῆς [4]} οἱ Ηδιηδη δηὰ (ἢς ἀε]νογαησα οὗ 

{πε [εἐνν (ς"-0}}); (5) Τα ἰηϑιϊτυοη οἱ (6 ἔεαϑί οὗ Ῥυγὶπι (939-33); 

Δ Πα (6) Απ δρρεπαϊχ (6]ΠἸηρ ϑουημει ηρσ ἀροιΐ (86 βυ βεαιδηΐ ἢΪ5- 

ἴοσΎῪ οἱ Αμαβυθγιβ δηα Μογαάβδοδὶ (10:3). 

ΤὨδ οοηίθοηϊβ οὗ (6 ὈΟΟΚ ἴῃ τόσα αἀδἴ4}} ἃσγα ἃ5 [Ὁ] ονν5:---Αἤδ5- 

ἀθγὰ5 (ΗΘ. 4 μαεμιυδνδε}), Κίηρ οἵ Ρεγϑία, ἰπ ἴπ6 τηϊγὰ γεᾶγ οἵ 
ἢϊ5 τεῖρῃ, 556 1 0 165 4}} (Π6 αἰ ση! δγῖαεβ οὗ ἴΠ6 διρίγα αἱ ϑῃυβῆδη 

(9.54) ἀηάὰ [εαϑ5ἰ5 [πδπὶ ἔοσ 18ο ἀδγϑ (1"-). Ὀυγίηρ (Π6 βϑόενθὴ ἀδγϑ 

[ο]Π ον ηρς ἢς δηϊογίδι 5 ἴῃ τθη οἱ ἴπὸ ἐογίγοϑϑ οἱ δ1:1.58 ἰὴ ἃ τηδρ- 

ηἰδοοηΐ πᾶηηογ (᾽."). Αἴ [Π6 βγη {{π|6 νδβῃι {πη6 Οὐδθη τᾶ Κε8 

ἃ Ὀαησιεῖ ἴογ ἴΠ6 ψοθθη (5). Οπ ἴΠ6 βδϑνεηῖῃ ἀαν ΑΠδβιθγιι 

ςοπηηδηάβ ναϑῃὶ ἴο σον" Ὠεγϑοὶξ ἴο {ΠῸ δϑϑει ]θα ριεδίβ; Ρπὶ 

115 5886 τοί 565 ἴο 4ο, ἀῃὰ (ῃς Κίπρ ἰ5 ΝΟΓῪ ΔΏΡΤΥ (5:1. ὝΒετε- 

ὉΡΟῚ ἢδ ἴα Κ65 σου η56] ψΠ ἢ ἢ15 ϑανθη τα πἰβίογϑβ οὗ βίαίς ψῃδὶ ἴο ἀο 

ἴο Ραπίβἢῃ {Π15 αἰβορθεαάϊθπος (15-.)., Μεοιυκἤδη ϑιρρεβῖβ [μὲ τῃ6 

ΘΧχαιρ]6 οὗ Ναβϑῃις ν}}} εποουγᾶρα οῆθῃ ΘΥΟΓΥ  ἤοσῈ ἴο Τοῦ 6] 
ἀραϊηϑὶ {Π6ῚΓ Πυβθδηαϑ; {παᾶΐ, [Πογεΐοσγε, 58η6 ουρῃΐ ἴο Ὀ6 ἀεροβοδὰ 

Δηα ἃ 5:1 ΘΟ 550 Υ σῇοθοθη; δηά (ἢδΐ παν οὗ (ἢϊ5 ἀδοϊϑίοῃ ϑῃουϊά Ὀς 

ἀἰβϑουηϊηδίθα ἴῃ 81} ραγίβ οὗ (ἢ6 διρίσγε δηα ψυῖνεβ 5Βῃου!α θ6 σοτὰ- 

τηδηθα ἴο ΟΌΘΥ {πεῖγ Ὠυβθαη 5 (15:19, ΤῊΪ5 δάν]ςε ρ]εαϑεβ [6 

Κίην δηὰ ἢς δςοῖβ δοσοσαϊηρὶν {(11-). 

ΝΏοη 5 ψταῖῃ 885 βυ 5 θα 6 πλὶ5565 νδϑῃϊ,, δηα ἢϊ5 σοὺγ- 

(16 γ5 δαάνίϑε ἢἷπὰ ἴο ραίῃοσ {ῃς πχοϑδὲ θεδιι] τηδ᾽ 46 η5 ἔγοπι 8}} (ῃ 6 

ῬΓΟΝΪΠς65 ἰῃ οτάεγ ἴο βεϊθοῖ ἔγοτῃ ἴπ6 πὶ δηοίμοσ συθοη. 5 ρίδῃ 

450 πηϑοῖὶβ νὴ ἢ ἢΐθ ἀρργοναὶ (2:-). Αἰποὴρ [ἢ6 ρὶγ]5 ΟῸ ἃΓὰ 

Ὀγουρηΐϊ ἰο ἴΠ6 ῥδίδοα ἰ5 Εβίμογ, δἂη οὔρῆδῃ, ψῆο ἢδ5 θθθῃ γοαγρά 

Ὀγ ΒΕΓ σοιιϑὶη Μοσγάεαδὶ, ἃ [ενν οὗ {πε {Π|06 οὗ Βεπ]δηλίη (5-3). 586 

οἰδ5 ἰανουτεά Ὀγ Ηεραὶ, (ἢ6 σὨϊοῖ δυηυοῃ, ἀπ Κααρϑ ἰἰ βθοσγεὶ ἰμδῖ 

8.6 ἰ5 ἃ [ενεβϑ, δ ουρῃ Μογαάδοδὶ σοπΊθ5 ὌΝΟΥ ἀδΥ ἴο ἱΠ4ΌΪΓΕ 

ΟΝ 516 15 (᾽-). ὙὍΠα τηδί ἀθὴϑ ᾶσγὰ ον] ρεά ἴο βυ πη ἴο 4 ἔννεϊνα 

ΤΊΟΠΤὮ5᾽ Ργοσα55 οὗ θοδιυβοδίίοη δηα γεοεῖνα ἡ ῃδίανεσ οσηδ θη 5 

{πον ἀδβῖσε Ῥεΐογε {ποὺ ἅττα Ὀσουρσῃὶ ἴο ἴ86 Κίηρ (5.2). Πεα 

ἘβΙΠοΓ 5 ΓΗ σοΠΊΘ65, 5Πη6 85Κ5 ἴοσ ποίῃίηρ, γεῖ ΑΠδβιθγυϑ γοραγαϑ 

ὮΘΣ 845 ἴδε πιοϑὶ Ὀθδυίῖι οὗ 411} [6 νογηθη δηά οἤοοβοϑ ΠΟῚ ἴῃ 1ῃς 
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βενθηίῃ γϑᾶγ οἵ ΠΪ5 σεῖρτι ἃ5 αυδεη ἴῃ (6 ρῥἷδος οἱ ναβῃι, ΒΟ ἢ 
ἐνθηὶ ἰ5 εἰ σαίθα ἱτὰ ἃ ἔδθαβὶ δηα σεπβδίοη οὗ ἰαχθϑ (:"-19). 
Μογχάεοδί, ννῇοβε Κἰπϑἢϊρ ἢ ἘΙΠ ΟΊ 5111} ΓΕ 815 βθογοῖ, βοοῦ δἴζογ 

[ἢ 15 ἀἰθοονεῦθ ἃ ρἷοί ἀραϊηβίὶ ἴῃς 116 οἵ (ῃε Κίηρ. ΤῊΪ5 Πα τεροσγίβ 

τὨγουσῃ ([ῃ6 Οὐδοη, ἀπά (Π6 σοηῃβρίσγδίοσβ γε μδηρεά, θυΐ Πα ἰ5 

ποῖ τε νδσάςθα, οηἷγ (ῃς ἀδεοὰ 15 γεσοσγαάβα ἰῃ ἴῃ6 γσογϑ] δῃηηδ]5 ('"-3). 

Αἰοσινασὰ Αμδϑιιθσιιθ τηΔ Κ68 ἃ σεγίαϊη Ηδιηδη, (Π6 Αγραρὶίο, 

“διε ονογ 4}1 ἢϊ58 ΠΟ Ὁ ]65 δπα σομηηδη 45 Ἔν ΟΓΥ ΟἿδ ἴο ἀο οὔδίβδησα 

ἴο πὶ (3:-2). ὙΤῊ5 Μογάδοδὶ γείιβεβ ἴο ἀο, δπηά [ἢδ σοιγίϊεσϑ 

τεροσί ἴΐ ἰο Ηδπιδῃ (:5-"). [ἢ τόνϑῆρε Ηδιηδη ἀδίογμιίηθβ ἴο ἀ6- 

ΒίΓΟΥ, ποῖ τρϑγοὶνγ Μογσγαδοδὶ, θυΐ [6 ψῇο]ς τὰς οὗ ἢ 7εν)5, δπὰ 

οδ5ἴ5 ἰοΐβ ἰῃ (86 121} γϑᾶγ ἴο ἀδίθγπγηθ ἃ ἔδνουσαῦϊε ἀδγ, εἰ ΠῸΓ 
ἴογ ἰαγίῃρ [6 τηδίίεσ Ὀείογε (ες Κίηρ, οὐ ἴογ ἴῃς ἜἌχεουςοη οὗ ἢΪ5 

Ρἶδη. Τρ ἰοί 4115, δοσογαΐπρ ἴο ΟΦ Ι,, ἔογ ἰπ6 141} (1218) οὗ Αάαγ, 
1π6 τ2ῖ}} πποπῖῃ (.-". ὙΒεγευροη Ηδιηδη ροα5 ἴο ἴῃς Κίηρ δηά 

85Κ5 πὶ 1ῆὴ6 εν πηῆᾶν δε αεδίγογεα, οἴεσίηρ ἴο ΡᾺΥῪ τοοοο 
(ΔἸθηῖβ οὗ 5|͵νοσ ἰηΐο [6 σουδὶ] ἰγθάβιγυ 1 (Π15 Ὀ6 ἄομπθ. Τῇε Κίησς 

δτδηίβ Ὠϊπὶ ἔγοα μη, δηαὰ ἢδ ἰβϑιθϑ ἃ ἄδοῦθα οἡ με 121 ἀδὺ οἵ 

ἴδε 1ϑ5[ πχοηίῃ, [πΠαἰ οἡ ἴπ6 121} ἀδγ οὗ ἴΠ6 121} πηοηίῇῃ 41} (ἢ6 δνν8 

[Ὠσγουρῃοιυΐ (86 ΘΠΊρΡΙΓγα 5}}4}}] θῈ ϑἷαίη. (ΟΟυ σίγα ἀγὰ βεηΐ οοἵ ἢ 

ἃ αἰδραίς ἰο (Πἰβ εβεςῖ, δπὰ ἰἴ 5 ρ }Π5Πη64 ἴῃ δα (5.5). ΤὨδ 

7ενν5 ᾶἃγὰ Ἀδὰ ψν τ σοηπβίογηδίίοη, ἀπά Μογάθοδί ἄρρβδῦβ Ὀϑίογβθ 

[Π6 Ρα]δοο- σαῖς ο]οι Ποα ἴῃ βδοκοϊοίἢ δηά 85}65 (4'-). Ἐδβίθεγ ἤθᾶγϑβ 

οὗ 1815 δηά 5θηα5 οἵπε ἍἽἱοίῃθϑ 1η ογάδσ ἰῃαὶ Μογάβδοδὶ τῇδ σοϊὴθ 

ἰηΐο ἴΠ6 Ραΐδεοθ, θυ μα γείιιβθβ ἴο ρυΐϊ ἴθ οη. ὅ86 ἤδη ἰπϑίγυςίβ 
Ηδιμακῆ, ομα οὗ ἴπ6 δυηυςῆβ, ἴο πα οὐΐ ψῃδί 15 [ῃ6 τηδίζογ. 

Μοχάδοδὶ {6115 ἢΐπη, δηα σμαγρεθ ΕβίΠεσ ἴο ρὸ ἴο (ῆ6 Κίηρ δῃὰ ὑὲρ 

ἴοσ. ἃ γόνῦβαὶ οὗ (ἢ6 ἄδθογος (4-2). Ἐδβίῃεσ δἱ ἢσγϑί ορ])εθςίβ. ου (8 

στουηά (Πδὲ ἴῃς ἀφδίῃ- θυ 15 ν᾽ ϑ θα ἸΡΟῚ ΔΠΥ͂ ομ6 ΠΟ ἀρ θᾶγβ 

Ὀείογε (ἢς Κίηρ ψίουΐ ἃ βυγσαοηβ; θυ, θεῖηρ υτρεα Ὀγ Μογαεοωδὶ, 

86 ΒηΔ}Υ σοῃϑβθηΐβ ἴο σι (86 Γ5Κ (ἤτεα ἀδγ5 ἰδΐεγ, δϑκίηρ [Βδί ἴῃ 

186 τπιρϑ ΜΉ 6 411} (ῃ6 [6νν5 ἴῃ 5.58. Ψ}}} [α5ὲ ψ ἢ Ποσ (19:7. Οἡ 
1Π6 {π|Γὰ ἀΔγΥ 5ῆὴ6 ἀρρβθᾶγβ θείογε ἴῃς Κίηρ δηὰ 15 ρτδοί οι ιϑὶυ γε - 
ςεἰνοά. ἤδη ἢε οἔδεγϑ ἴο ρστδηΐ Δῃγ σϑαιθϑῖ, 58ὴ6 4515 οἠἱγ (ῃδί Β6 

δα Ηδπηπδη νν}}} σόα ἴο ἃ Ραπαιοί ἰπδί 5η6 ἢδΔ5 ργεραγϑά (ς"-}). 

Αἱ τμ6 Ῥαπαιοὶ (ες Κὶηρ οὔεγθ ἀραΐὶῃ ἴο σταηΐ δὴν τεβαϊιθϑί, δὰΐ 

ἘΒίΠοΥ 45Κ5 οὐἱγ (ῃδΐ ἢς δῃηὰ Ηδιηδῃ ν}}}} σοπλα ἴο ἃποίμεσ Ῥαηφαεῖ 



ζο ΕΞΤΗΕΚΕ 

ἢ ΠΕΓ οἡ ἴῃ6 πηγοῖτονν (.-"). Ηδγδη ροεβ ουΐ ἴῃ Πίρῇ 5ρ γι ἴ5, 

θυΐϊ νῆθη Μοζαβδοδὶ γοίιιϑοβ ἰοὸ ον ἴο ἢϊτ, με παϑίθηβ ἤοηθ δηὰ 

ἰΠΙΟΓΠῚ5 15 δ γ δηα ἔγιθπαβ [μι 411 ἢ15 ΠΟ ΟΙΓΘ ἃγα νου ἢ 655 

50 Ἰοῃᾷ 85 [815 [δὺν 15 αἰῖνθε. ὙΏΘΥ δαάνίβα Πϊπὶ ἴο 014 ἃ ζΆ]1ονν5 

ζο σΌ]115 Πίσῃ, δηα ἴο 8ἃ5κ ἴῃς Κίηρ (ἢς ποχί ἀδὺ ἴῃδὶ Μοσάβδοδὶ 

ΓΔΥ Ὀ6 δηροαά ἀροη ἰΐ (5.9). 

ΤὨε [ΟΠ] ονηρ πἰρῃῖ (ἢς Κιίηρ σδηποί 516 6Ρ, δηα 85 {Π6 8Πη8]5 οἵ 

ἴῃς Κίπραοπι τεδά ἰο τω. Ηδ 15 (ἢ. τεπγηἀ δα {Παὶ ποίῃϊῃρ Βδᾶ5 
Ὀεθῃ ἄἀοπα ἴο γενναγαὰ Μογάδοδὶ (6:-). Αἱ {Π15 πγοπηθηΐ ΗδπΊδη 
ΔΙΤΙν 5 ἴο Ῥεὲρ ἴἢδί Μογάβδοδὶ τηδύ 6 πδηρεά, δπὰ 15 δϑκεά, δι 

58}4}} ΡῈ ἄοης ἴο ἴΠ6 τῆδη ψῇοπ ἴΠ6 Κίηρ ἀΘϑῖγοϑ ἴο ἢοπουσ ἢ ϑ0ρ- 

Ροβίηρ δίγηβαὶ ἰο Ὀς6 τηδδηΐ, ἢ6 Π8Π165 ἃ ΠΌΓΑΡΟΓ οἱ τογὰ] ΠΟ ΟΌΓΒ, 
8η4 5 Δηη8Δ2Ζ6α ἴο Ὀςε ἰο]4 ἴο σοηΐεῦ ἴπ656 Ἰροὴ Μοσγαεοδὶ (4-1"). 
ΤῊΪΒ ΟΥΘΓ δ ΟΔΙΤΙ65 οὔΐ δηα Γείιγη5 ἴῃ ἀαβραὶγ ἴο [5 ΠΟΠΊΘ. 

ΤὭοΓα ἢΪ5 [πλἶν Δ Πα ἢ15 45 ΓΟΪοροῖβ ἜΧΡΓΘ55 [ΠΕ6ΙΣ ἴδαγ ἰῃαΐ (15 ἢ}} 

[ογΐπηο ἰ5 [Π6 Ὀερὶ πηΐηρ οἱ 5 ἀοννηῖ4}} (1.-.). ὙΜΏΠΕ (ΠδῪ ἀγα (Δ }Κ- 
ἱηρσ, ΘΠΌΓὮ5 σοπηδ ἴο ἰεἴοἢ Ηδηδη ίο {(Πε Ῥαηαιοῖ ἢ Ἐβίμεγ (9). 

Ηετγο ἴῃς Κίηρ οἤςα πῆογε οεΓβ ἴο γίνε 6 δηγίῃϊηρ ἰ(Πδὶ 516 ΤΔΥ 

45Κ, δπὰ (ἢ15 {1π|6 586 (6115 ἢἰπη οἱ Ηδιηδηβ ρὶοῖ 8π4 Ὀερβ ἴοσ ΠῸῚ 

ονῃ 1 δηά ἴῃς ἰἰξε οὗ ἤδσ ρξορὶβθ (γ:-5). Τῆς Κίηρ ροδβ ουΐ ἴῃ 

ψταίῃ, δηὰ Ηδιηδη [4}}15 ροὴ Ἐβίμεσγ᾽ 5 σουςἢ ἴο Ὀδρ' ἴοσ ἢΪ5 116. 

μη (6 Κίηρ τεΐυγῃβ, ἢ6 15. 5111 ποτα δηρεσγεα Ὀγν Ἡδηηδη 5 
Ροβίυτε, 8η4 σοπηηδηα5 ἴο ἤδηρ ἢΪπΊ οἡ ἴΠ6 ρΆ]]ονν5 (παῖ ἢ 85 

Ῥα1] ἔογ Μογαδοδὶ {(1-19). Μογάβδαδὶ 15 ἤδη ᾿πϑίδ]]δα ἱμ (6 ρἷδες 

οἱ Ηδπηδῃ (8:-2). Ἐδβίῃοσ ροϑϑ ἃ ϑεζοῃὰ {ἰπ|6 ππϑιτησηοηδα ἴο [Π6 

Κίηρ, δπὰ Ὀεΐῃρ [ἀνουγαθὶν τεςεῖνεα, θῈρ5 ἴοσ ἃ γτενεῦϑαὶ οἱ Ηδ- 
ΓΔ 5 οὐϊοΐ οἱ ἀεβίγαςιίοη. ΕἼ] ροννοσ 15 ρίνεη Μοσχάροβδὶ, δῃά, 

δ πουρῃ Β6 σδηποίΐ σουπίεσιηδηα Ηδιηδη 85 ΟΥΘΓΘ, βίπος (Π6 
Ιαννβ οἱ 1η6 Μεάδβ δπὰ Ῥογβίδῃβ ἀγὸ ὕποῆδηροδθϊο, γεῖ ἢς αἰτοοῖβ 

[Πδϊ οἡ {πΠ6 ἀδγ δΔρροϊηϊεδα [ογ [ἢ εἰΓ ἀδδίγαυςσίἊ.οη ἴ[ῃ6 [6νν5 584}} δνεῖγ- 

ΜΠ ΟΓα ἀείεηα {πεηγβεῖνεϑ πα ϑἰδὺ {ΠΟΙ ἘΠ} 165 (3.2). Μοχσάβθοδὶ 

{Π6ὴ ρορϑ ἑοσίἢ ἰπ σου] ἄρραζεὶ, δηά ἴΠ6 [ενν8 γϑ)οΐοθ ονεσ {Πεὶγ 

ἀο]ίνογαηςς (15:1. ὙΝΏρη ἴῃς (Ὠϊγίοθη ἢ οὗ Αὐδγ σογηε5, 6 7ενν8 

Α55 610 ]6 ἰῃ δοσογάδησε ψ ἢ Μογάεοδ δ αἰγοσ οη5 ἃπαὰ 0 οὔς 

ἄατοβ ἴο ορροβε ἵἴβεῖη. Ἡξεὶρβά ὃγ (πε ρονεγῃογβ οἵ {Π6 ῥγονίῃοοϑ, 

{ΠΥ δἰαν {πε ῖγ Ἐπθ 165 Ἔν ΟΓΥΠΟΓΘ, Δηἀ ἴῃ 5158 {Π6Ὺ ΚΙ]] τοο τηβη, 

ΔΙηοηβ ΠΟΙ ἅγα (Π6 ἴδῃ 50η5 οἱ Ηαπηδη (0:-.9). ΤΠϊ5 ἴῃς Κίηρ 



ΙΘΕΝΤΙΤΥ ΟΕ ΑΠΑΘΌΕΕΚΙΟΘ δῚΙ 

ΤεΡρογίβ ἴο Ἐβίῃεσγ ΔΠ6 παι γεβ ἢ{ {ΠΈγῸ 15 ἀηγ πἰηρ ποσὰ {παΐ 586 

νου ἃ |κὸ ἴο πᾶνε ἄοηθ. 916 85Κ5 {παὶ δηοίμου ἀδὺ 6 ρσταηϊθα 

ἴοι βἰδιρῃςεγιην ἴῃς [δνν᾽5 ΠΕ Π1165 ἴῃ 51:58, δηά ῃδΐ (ῃς ἴδῃ 50η98 οἵ 

Ἡδηλδη Ὀδ6 μδηρεα οἡ (ἢε ρα] ον {1:-.). [πῃ ([Π6 Ργονίποθϑ 7ς,οοο 

ἐῃθηλῖ65 οἱ ἴμ6 [6 ν}ν8 γα 5ἰαΐη οἡ ἴπε (ῃἰγίθεπι ἢ ἀᾶγ δηὰ {πὸ ἔουτ- 

ἰθο πῇ ἀδΥ 15 οοἰεγαίεα ὈΥ 1Π6 7εννϑ 85 ἃ [δϑϊνα]! ; θὰΐ ἴῃ 5.58 [Π6 

βἰδυρῃῖοσ σοηϊϊηιιθ5. οἡ ἴπῸ ἰουγίεεηι ἢ ἀδγ, δηὰ (6 δἰίθθηιἢ 5 

Κερῖ 45 ἃ μοϊ!ϊ αν. ΤὨΪ5 ἰβ ἰῃ6 γτεάβϑοῃ ΨΥ [Π6 σουηίγυ [6ν5 ἔδαϑί 

οἱ [Πς ἔουτχίεοηίῃ, γαῖῃογ ἤδη {πε Β[εεητἢ οἱ Ααδγ (195-15). 

Αἴτοσ {η15 Μογάδοδὶ βθῃηα5 οι ἰεϊζεγα σοτητηδηάίηρ (Π6 [6νν5 ἴῃ 

811 τ1π6 Ρῥγονίῃοθϑ ἴο σεϊεργαΐς θοίῃ (6 τ41} δηά 1ἵςῖἢ οἱ Αἀδγ 
(59-3). ΤΠΐϊ5 {πεν υπάοτγίαϊκε ἴο ἀο ψ] ἢ τερϑι το οἵ {Π6 βίογγυ 

οὗ 1Ποὶσγ ἀεἰίνεγαηος (33.-32), ὙΠ ἴἢ6 δηηιϊὶ ἰθαϑὶ οἱ Ῥυγίτη ἰ5 

ἰηϑιϊ το, ἀπ 15 ηδάς Ὀϊηαΐηρ ὕροη {πε [οἷν ἴοσ 4}} σεηθγδίϊοῃβ 

(Π9-.2). Ἐδβίμεγ δἀπὰ Μογαάβδοδὶ (ἤθη νντὶΐα ἃ βϑεσοηα {ἰπη6 ἴο σΟΠΗ͂ΓΠῚ 
(ἢς ᾿ἰπϑιϊτυτοη οὗ Ῥιυγίμι (3-3). 

ΤὨὮς 5ἴογυ σοποϊιιάθϑ ἢ τηθηοη οὗ ἃ ἰᾶχ ἱπιροβεα Ὀγ Αἢδ5- 

ὍΘΓιι5, ἃηα οὗ ἴῃς ρτγοαΐηεθβ οἱ Μογσγάβθοδὶ, ἴοσ ἔμ 6 Γ ἰη!ογηηγδίίοη 

ἴη τεζαγὰ ἴο ΠΟ ἢ (Π6 ΓΘΔαΘΓ 15 τείεσγεα ἴο πΠ6 Βοοκ οἵ με (γοη- 
ἰς]65 οὗ (ες Κίηρϑ οἱ Μεαϊα δηὰ Ῥεγϑία (το" 3). 

ᾧ 22. ΙΡΕΝΤΙΤῪ ΟΕ ΑΗΑΒΌΕΕῦΞΒ. 

ἘγῚ ἴῃς ἰηϊεγργοίδιίοη οἱ (ῃ6 ὈοΟΪΚ ἰἰ ἰ5 ἱπηρογίδηϊ ἴο ἀδίθγγηϊηθ 

αἱ ἴῃε ουϊδεῖ ψῃο ἰ5 {π6 Κίηγ ἰμδὲ ἰ5. ο41164 Αμαϑισεγιβ (.4 μαεἢ.- 
«υδγδεῖ). Οἱ (Π158 ρΡοϊηΐ υη{]] γϑοθητν ορίπίοηθ πᾶνε αἰβογεα 

ψἱάεἰγ. Ἐνεγυ Κίηρ οὗ Μεαΐα δῃα οἱ Ῥογϑία, ἴσγοπι γαχαγεβθ ἴο 
Ασγίδχογχοβ ΟἼδιβ, ἢ85 θθθη βεϊθοίςα Ὀν βϑοπηα οὔδ ἔογ ἰἀθηι ποδίϊοη 

νυ ἢ (ἢ15 πιοηδγοῆῇ. 

(1) ἴῃ Ἐδῖ. 29 1ἴ 5 βίδαίεςα 1παὶ Μογάδοδὶ ννὰβ σαγγίεα Ἴσδρίϊνε ὙΠ 
7Τεςοπίδῃ (7 εἐδοϊδομῖη) ὉΥ ΝΕθυςΠπδαποζΖᾶσ, Κὶπρ οὗ Βαθγίομ, ἀπα ἔσγοπὶ 

(15 ἰξ 85 Ὀεεη ἱπίεγγεα ἰμδἱὶ [6 ΑΠαβιεγιϑ οἱ Οὐγ ὈοΟΚ ννα5 οπς οὗ ἴῃς 
Κίηρβ οἵ Μεαϊΐδ σοῃίετηρογασυ ἱ ἴῃς ρογοα οὗ ἰῆς Βαυγ)οπίδηῃ σᾶρ- 

εἰνῖγ. ΝΙςοβ, θὲ Ἐξίμεγα ἰἶδνο, ἱ. (1856), ρΡΡ. 43-49, ἰἀεηϊ:ῆε5 ἢΠὶπὶ 

νὴ ΑΠαβύογιβ, ἴῃς δίμοῦ οὗ Παγίυϑ ἴῃς Μδάο, πιθπιϊοηδα ἴῃ θη. 9', 

ΜΏοπὶ δα τεζᾶγαβ 88 ἴΠε6 βδπιῈ ἃ5 Ουγαχᾶγοβ, 50η οἵ Ῥηγδογίθβ, ἴῃ6 Ἷοη- 

[ΕΠἸΡΟΓΑΙΥ͂ οὗ Νενυςμδάμεζζαγ ἀπα [6ῃοϊδοῃμῖπ. δ πὸ} τ Ἐεγγδηά, 
Κέπεκίοης σμ ἰα γεϊρίοη Οἠγέϊφηηξ, Ἰ. Ρ. 157; Μαγβῆδπι, (απο Ολγοηῖ- 
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ομ5, Ὁ. όορ; ἀ658 νΊκ;ποϊεβ, Ογοη. βας., ἰὶ. ἢ. 274; Ἡεγοϑι-ἸΝ εἰς, Εὐηὶ. ἐπ ας 

Α. Τ., ἰι. (1842), Ρ. 253 1; ΚοΙΙτγεῖ, Ολγοποίορίς ἰράγα! ξαίοη (1732), 

ΡΡ. 192)., ἰάο ΕΠ Ὠἷπὶ οἰ Ποσ ἢ Ογάαχαγεβ 1, οσ ἢ 84 βυρροβεὰ 

Ογάχαγαβ 11, ἷβ ϑοῆ. Α 53: Π1}}8Γ νίενν 18 Βεϊὰ Ὁγν Ετθὶ (Ρωγέρε, Ρ. 47). 

ΤὨὮε οὈ]εςιοἢ5 ἴο 1.18 νίενν τὸ, ἴμδἱ' ᾿αγίυβ ἴηῆς Μεάδ ἰῃ Ὠη. οἱ 8 50 
ὑποογίδίη ἃ Ῥεγβοη βίου Δ} γ [δὶ ΠΟ 586 σοπο]υβίοηβ σδὴ θὲ θαβοὰ 

ρου ἴπε ἤᾶπιθ οὗ ἢβ ϑιρροβεα ἔδίπεγ, δπὰ ταὶ σγάχαγεβ τεϊχηθά 

ΟΥ̓ΘΙ ΠΟ βοἢ ναϑὶ ΤΟΥΤΙΟΓΥ 85 15 δϑϑίσηῃεα ἴο ἈΠ ΔΊ ΟΣ ἰῃ 1. Μογσθονοσ, 

1}ε οτάετ οὗ ἴε νψογάβ “Ῥεογϑίδ δὰ Μεαϊδ᾽᾽ ἱπ τ". 19 ϑυρχεβῖίβ δὶ ἴῃ 
ἴδε {ἰπ|6ὸ οὗ ΑΒαβιογιβ Ῥεγβία, δηα οὶ Μεαϊΐδ, με] τς Βεχεσηοηγ. 

(2) Ὁ. Μεχγοδίογ, Οἠπγομοί. ᾿ϊ., δενιομσίγ. (ἤγοη., ἢ. τᾶς; Ε. αι ίδοσ, 

Ἡ ον αγίμηε σγίνα, ἘΞίμεν, ὑ. 2; Ῥ. Νοϊεηΐυβ, (οι μαδο ἐπ ἰδγιεηε 

Ἐσίμεν (1730); Αϑβίογ, δ έβενγίαϊο Ῥηἠοίορίξα ἀε ἘΞίεγα σε Απασμέγο 

εοη͵ωρίο (1870), ἀεςοΐάε ἔογ Αϑβίγαρεβ; Ὀυϊ [118 νίενν 45 ποιῃίης ἴῃ ἐϊ8 

ἔανουτ, δηὰ ἰ5 Ορεῆ ἴο 81} {π6 οὐ)]θοϊϊοπβ [πδἴ ΔΡΡΙΥ ἴο ἴῃς ἰάεηιϊ βοαιίοη 

νὰ Ογάχᾶγεβ. 

(3) ΕΖτ. 45-7. Μ ΠΔΠΊ658 ἴῃς ἰκῖηρβ οὗ Ῥεγβὶα ἴῃ ἴῃς ζο]ονίης οτάεσ: 

Ογτγυβ, Αμαϑυογυβ, Ασίαχογχοβϑ, Παγίυβ, ἔγοση ψὶς ἢ ἰϊ 85 εξ Ἰηξεγγεὰ 

ἴπι ΑΠαϑυόγυβ δηὰ Ασίδχογχοθ δὲ διργϑθοβ δπὰ Ῥϑβειάο-ϑ πγογαϊϑ, 

ὙΠῸ τεϊχζηθα Ῥεΐνψεθη Ογτιβ δπὰ Παγίυ8. 8 (Πἷ5 ΑΒδβϑυόγυβ, οσ 

Οαπιργβεβ, ἴἢς Αμδβϑυοσγιβ οὗ Ἐπὶ. ἰ5 ἰάθη δε ὮὉγ ωγτ., Ναῖ., σδηο- 
Ὀγασγά, διὰ ἽΝΜίηςκ. (4 ΟἿ. 3. 214). 1 ἰβ πον βεέπογδα!ν γεςορπηϊζοά, 

Βονενεγ, {παῖ ἴπε ογάεγ οὗ ἴῃς Κίηρβ ἰὴ ΕΖΓ. 4 ἰβ μοὶ Ἄς βγοποϊοφίςβδὶ. 
᾿ Τῆς ΟἸΠγοηΐοϊοῦ βυρροβοα ἴπᾶὶ ἴῃς ἠδγγαῖϊνε οὗ 471-35 το[εσγοα ἴο 86 

βίορρίης οὗ ἴδε Ὀυϊάϊης οὗ ἴ86 Τορ]ε, ἤεγεαϑ γαϑ}}Ὺ ἰΐ τοΐεστοα ἴο 
1ῃς 5βἰορρίης οὗ ἴπε υϊάϊης οὗ [6 ννὰ]}}1.. Α5 ἃ γεϑυϊῖ, ῃς ἢδ5 ρ]δορὰ 
ΧΕγχεβ Ὶ δηά Αγίδχογχοβ 1 θεΐνοοη Ογγὰβ δηα ΤΠ αγίυβ. ΤὨΪΐβ ράᾶββαρδ, 
τἰπογοίοσο, δῇογαβ πο 8δίς ὑδ5ὶβ8 ἔοσ ἴῃς ἰάθη πεοδίίοη οὗ Αμδβιογυβ τ 

Οδπῦγϑαϑ8. 

(4) ΒΔ45}1, 1Ε.., Τίγ., 1ζ8ρ., ἰἀοηΠ ΑΒαβϑυογυβ ἢ Παγίυβ Η γϑιαβρίβ. 

ἘΔΘΗ1 γεσηδσκβ, “δ ν͵ἃ58 ἴῃς Κίηρς οὗ Ῥεγϑβία ῆο Γυ]οα δέζοσ Ογτστι, δἱ (ῃ 6 

ἐμὰ οἵ (δε βενεητ γεᾶγβ οὗ ἴπη6 Βαρυ])οηΐδη σδρν!γ.᾽ Ι[Ιπ βυρροτί οὗ 

1015 νῖενν ἰβ υγρεα 118 σογγεβροηάεηςσς ἢ της βἰδίεπιδηΐ δῦοιϊ Μοσγάοθ- 

οδι᾽5 σδρεϊν! ἰπ Ἐβι. 25, [ῃς εχίεηϊ οὗ Πδγί5᾽ οπρῖγε, δηὰ 8 ἱηναβίοῃ 
οὗ Ἰπάϊὰ, 845 παιγαῖϊθεσα ὉΥ Μεραϑίποηθβ δπὰ Αὐγίδη. Βυΐῖ ἴπ6 πδπὶὸ 

Πδτῖυβ ννᾶ58 ννὲ}} Κποόονῃ ἴο (πΠ6 Ηδῦτγονβ, δηα ἴῆογε 8 ἢο γεδϑοὴ ψνῆγ ἴῃς 
δυῖποσ οὗ Εξὶ. 5σῃου]ά ποῖ ἢᾶνα υι86α 1ἴ ᾿ξ ἢε δὰ πιχεδηΐ [Π]5 Κίηρ. 

(5) Τῆε 1ρυςἰδηὶς τεσεηβίοη οὗ (ὦ οσγαϊπαγιν ἰγαηϑογαῖθβ πὸ ΠΔΠῚςΣ 

οὗ τη }5 Κιης ΌΥ Αβϑίιιοσοβ, Ὀὰϊ ἴῃ 99, ςοαἀά. 19 δπηα τοδὸ γεδὰ Χογχεβ 

(φ3ῷα, Ατίαχογχθβ) δῃὰ ἰῃ 1οῦ 8]}} ἴῃς οοαά. ἄρτες ἱπ σοϑδάϊης Χογχαβ. 

Αεοοτγάϊΐης ἰο 5 ἢε ννὰβ ἴῃε βοὴ οὗ Ὠαγίυβ. Επυβονίυβ (Ολγοπέσογμρ 
᾿δνὴὲ ἄμο, εἀ. ϑοῆοεθπε (1875), ἱ. 125; ἷ,. τος) Α]5ὸ ἰάδητῆεβ Αμδβυο- 

τυβ ἢ Χεῦχεβ. ὙΠ ΠῚ5 νίενν τεςεϊνθα ἃ ἰδασπεα δηὰ εἰδροσγαῖς ἀείεπος 

ἔτοτῃ [. ϑοδὶίψεγ, Τὐφοαώγμδ ἱσηερογενι Ἐμδεδὶλ (1606), ΡΡ. τοὶ 7.; δπὰ 
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Ομπς ἀε ενεηδαξίομε ἱεηιῥογμηι (1620), ΡΡ. 587 . Ηε [48 Ὀδεη ἴοϊ- 

Ἰονεὰ ὉΥ Ὀτυβ., Μα]., [υη., πῃ τΠεῖγ σοπηπηθηϊαγίεβ, ἀπά ΟΥ̓ Ρίεϊβετ, 

Τωδία Ῥεχαία (1704), ὈΡ. 257 ἥ-.; 11}, “εγβυςο ὕρογ ἄθη Κῦηϊς 

ΑΒδϑνογιβ ἱπὶ Βυςῆς Ἐβίμεγ," ἱπ ΕἸΠΠογη 5 Καρεγίογίμι, χν. ὈΡ. 
4-38; Οάγρζον, ]ηπένγοά. ἰ. (1741), ΡΡ. 356 7.; Βαυπιραγίεη, }ὲ βάε ἐνὶ 
Ἐξέμεγα (1830), ὈΡ. 122 ῆ.; Ε. Μ. 5εδυ 2, 5 Χ. (18ς3), ΡΡ. 624 7. 

(6) Τε σοτπαπιοῃ σεςεηβίοη οὗ ὦ ἰγαπϑ] δῖε ᾿ΑἈμαβηννδγόϑῃ Ὀγ Ασίαχ- 

ΟΥχοθβ, δηὰ {8 885 ἰεὰ ἴο (ὰς ἰάεπεδοδίίοη οἱ 118 Κίς νυἱτἢ οδοὴ οὗ ἴῃς 

τῆτες ποπδσοῇ5 ὙΠῸ Ὀοτε [πὶ πᾶπΕ. 7΄ὈϑερὮ 5, 423. χὶ. 184 ἥ-., Ἰάσηιϊϊ- 

8ε5 Ὠἴτη ἢ Ατίδχεγχεβ 1 (οηρίμηδηι5); 50 8150 ΜΔ ὲ4., Βεὶ., ( ])., ϑδῆς., 

54]., Βοη., Μεοη., 6] εγ., δηά πιοβὶ Κοπίδη (δίδο]ϊς σοτηπιθηΐϊδίοῦβ ἀοννῃ 

ἴο τιοάογῃ ἴπηε58. ὅ66 Α'5ο Ρεϊδνίιβ, 1 δ. χν. 6. 27; 1ιἰαπιίοοῖ, Οονε- 

}ίείε Ῥΐογὲς (1822), ἰδ. ΡΌ. 317 7. [πὶ βυρροτί οὗ 1μ]5 νῖενν 15 υγχεοὰ [Π15 

Κίηρ᾽5 ροοὰ ν1}} ἰοναγὰ ἴῃς εν, 85 ευἱαεηςδά ὈΥ̓͂ μἷβ8 Κἰπάπε85 ἴο ΕΖγϑ 

δηὰ Νοβοιίδῃ. ΤῊδ οἰϊεΐ ἀἸ βου ν 1} (ἢ 15 νίονν, 85 1} (πὸ [ο]]ον- 

ἴῃς ἰἀεπιβοδίίοηβ, 18 ἴῃς ἱπιροββίθὶε σὲ ἴπδῖ 1 ρσίνεβ Μοσγαεωδὶ, ἱξ με 

νγ)ᾶϑ οδιτίεα ςαρίϊνε ὑπάοσ [6ποϊδοη, 88 παιταῖϊθα ἴῃ Ἐδὶ. 6238, ΤῊϊ5 
ἀἰβῆςσυν 15 ἀνοϊάεα ὈΥ ἴπε βυρροϑίτίοη (Πμᾶὶ ἴΠ6 βἰδίεσγθηΐ δθοιυΐ ἴπε σἀρ- 
εἰντιγ δρρ ἷεβ, ποῖ ἴο Μογάεςδὶ Ἀἰπιβεὶξ, Ὀὰϊ ἴἰο οὔθ οὗ ἢ ΐ8 δηοεβίογβ; Ὀὺὶ 

15. 5 ἐχεροιϊο δ} ἱπιροββὶ]ς (566 σοι. α. 4.). Ἴμα οννίϑῃ ΟΠτγοηὶΐοὶςε 

δεάεν “Οἷανε, Μ᾿ ἈΪΟΒ ἰβ οἱάεγ (μη 18ε Ὑαϊτηυά, 8οῖνεβ 41} ςῃγοποϊορίςδὶ 

ἀἰθαςυ εἶ65 Ὁγ {πὸ εὐτίοι!β τπηεῖϊμοὰ οὗ ἰἀαη  γιης 411} ίουγ Κίηρβ οὗ Ῥεγβία 

ταοηιοηοα ἰῃ ἴῃς ΟἿ., παπλεῖγ, Ογγυβ, ᾿αγίυβ, Αμδϑυοσγυβ, δπὰ Ατγίαχ- 

ΕΥΧΕΘ, 83 {1168 οὗ οὔθ δηὰ [με 3816 Ῥεῦβο (866 σῆδρ. χχχ. εἀ. Τοἢ. 

Μέεγεσγ, 1τόρ9). 

(7) 71 ΄Ἔτοόπῖς ἱπ δἰβϑ σοπη πη πίδσΥ οὐ ΕζΖεκ. 4; Βεάς, δὲ υἱ. νειμπάὲ σίαί., 

δῇ Α. Μ. 3.88; ἘΒΑΡδπι5 Μαυτσι5β, δὰ ἃ ἔενν (δίμοϊὶς σοπιπιοπίδῖογϑ 

τὨϊηκ οὗ Ατίαχεγχεβ Μησρποη. 

(8) ϑοσγαγίιιβ, σογάοη, Ηυπιίεγ, Οαρε 5 (Ολγοηοὶ. 5., Ταῦ. χὶ., δὰ 

Α. Μ. 3743), ῥὈτγείεγ Ασγίδχεγχεβ 111 (Ος 5). Τῆς ΟΠΪΥῪ τεάβοη ἴοσγ [ἢ 15 

νίενν ἰ5 ἴῃς ἔδει {πᾶὶ ἴῃ ἴδε Δροςγυρῆδὶ δααϊίοη Ἐ: (ΞΞ τ6..) Ἡδπιδη 15 
8414 ἴο ἢᾶνε ρἰοιϊεἀ ἴο ἀεἸἶνεν ἴῃς Κίηράομι οὗ ἴῃς Ῥογβίδηβ ἴο ἴῃς Μϑοε- 
ἀοῃίδη5, τ ϊςἢ ἐπιρ 165 (με ἰαῖεσ ἀδγϑ οὗ ἴ[Π6 Ῥογβίδη δπΊρῖγα. 

ΤῊΪ5 σΟΠΙΓΟΝΟΓΘΥ ἢδ5 Ὀεοη Ὀτγουρῃΐ ἴο ἃ οἷοϑθα ὈΥ (ῃε ἀξορῃεγ- 

τηοηΐ οἵ (ῃς Ῥεγβίδῃ τῃοπυτηθηΐβ, ἰῃ ν ]σἢ [Π6 ΠΔΠ16 ΧΟΓΧΕΘ ρΡΘδΓΘ 
ἴῃ ϑῃςἢ ἃ ἴοστῃ 8ἃ5 ἴο ἰεᾶνε πο ἀουδί ἰμαΐ ἢ 15 ἴῃς Κίηρ ψὙῆο ἰ5 

τηοδηΐ ΌΥ Αδδβιογιβ. ἴῃ ἴῃς Ῥεγβίδη Ἵοοϊυπιῃ οὗ πε {ὙΠ ΠριΑ] 
ἰπϑοτὶριοηβ οἱ (15 Κίηρ ἔγοτη Ῥεγβερο β, ΕἸνεηά, ἀπά Νδῃ, ἢς ἰ5 

ο4]]οὰ Καεμαγαγοῆα; ἴἰὰ ἴῃΠ6 Βαργυ]οηΐδη εαυϊναϊοηί, έσηί αγ- 

σημ (ϑΞεε Βεζοὶά, Αελμάριεπἀφήϊηδο γί (1882), ἀπὰ ϑρίςρεϊ, 

ΑΙΠρεγ5. Κεἠέμεομγίοη (1881). 
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Ιῃ Βαθυ]οπίδη ἰδ ]εῖβ βυ ἢ ἔοΟγΓΠῚΒ ΟσοὺΓ 85 4 ἀλελίγαγενι, Α κκακλῖ- 

αγε)ιὶ, Ακκίδμαγελμ, Ακμομγαιυαγελμ, Ακμδμμιυαγομῖ, ἀπὰ Αἀμσλῖ- 

«υαγϑοῖς (5.6 ΒοΖοϊά, ἴῃ ἘΔ. ἱ. 94). [π᾿ δὴ Αγαπιαὶς ἱπϑογριίοη 18ε 

ςοηβοηδηΐβ Ψλ.-5ἢ-γ-᾿ -σ- δῆ ἀρρεασ. Ὑθαβε ζογηβ ἀγα αν] ητ]Υ ἴδε εἰγ- 
τηοϊορίςαὶ ἐαυϊνα]εηὶβ οὗ ΗδΌ. ᾿-ἀΠ-δη-πυ-γ-δὴ, ΝΜ ΆΙΓΒ 15 (ἢ ἴογπι {μαῖ 
ΔΡΡΟδΙβ ἰῃ Ἐξὶ. 115 δ 212 810 Ιῃ τοἱ ἰῃς ἴογπι ἰ5 ᾿-ἀλ-δλμνγ-δη. ὙὍΠΕ 

ἰτδαϊιίοπαὶ ρτοπυποίδιίοη "4 κλασμευξγδενι ἰβ ἱπδοσυγαῖς, ἀπὰ 'β ΡσοΌΔΟΪΥῪ 

ἄμε ἴο 7 ἐν ίϑῃ αβοτί ἴο ρσῖνε [ῃ6 παᾶπὶε ἃ Ηδθδ. εἰγυποίορυ. Τα οτὶρίῃ δὶ 

ῬΓοπυποϊδιίοη πλᾶὺ ἢᾶνα Ὀδδη βοπιειπϊηρ |ἴκὸ ᾿Α ἀμαςμιυαγοῖ. Ἰησῖεδα 
οὗ το πε Ῥογβίδη δηὰ Βδῦ. ἔογτηβ νου ἰεδὰ ἃ ἴο ἐχρεςΐ γ, δῃὰ [ἢ]15 15 

ἰουπὰ ἰπ {πε ϑυτίδς βρε! ]ἕἶης ᾿-.λ-δλ- γ-σισῆ. Ἐτοπὶ 115 Ἡδυρὶ, Η:Μ.α 
ἰϊ. ττρ, ἰηΐογβ ἰμδϊ τὸ 15 ἃ οοσγυρίίοη οὗ ν ἰῃ πε ΗςὈ. 5ρε]]ης; Ὀυϊ, ἴῃ 

186 Ἰίρῃϊ οἱ βοπιεὲ οὗ ἴμε Βαργ]οπίδη ἔογπιβ οἰϊεα ἀῦονςο, 1Π15 σδπηοῖ ὃς 
τοχαγαεά 85 οεγίδίη (ζ΄. ϑιγαββπιαίεσ, 4 οἰδς Ψ]]. Οοηρ. Ονίδηϊ., δεςί. 

δέει. τ8 7., ἀηὰ Βενδη, ὕοηι. οἡ Π)απῖεὶ, ἢ. 140). 

ἢ τῃς Ἰἀεπιϊβοδίίοη οὗ Αμδβιθσγιβ ἢ ΧΟΓΧΟβ 4}} (ῃς βίδίε- 

τηθηἴβ οἱ ἴῃ6 ΒοοΟΚ οἱ Εδβί. ἄρτθασ0 δ ννὰβ ἃ Ρεγϑίδῃη Κιῃρ ψῇῆο 

αἶβο τυ ]δὰ ονοσ Μεαάϊΐα (1"- 15), ἢἷ5 σπηρίγα εχίεπα θα ἔγοτῃ [πάΐᾶ ἴο 

ΕἰΠϊορὶα ἀηά ςσοηίαϊηθα 127 5ΔίΓΔΡΙ65 (1: 8 99), 1 αἷδο ἱποϊά θα 

{Π6 ἰδἰαηάδ οὗ {ῃε Μεαϊζογγαποδη (10ο}), Ὦ15 σαρ δ] ννὰ5 δἴ δι158 ἴῃ 

ΕἸαπι (1", εἰς.). ΤᾺ Ϊ5 15 8}} ἔγιια οὗ Χεγχοϑ, θαΐ οἵ ἢο οἴπογ Ῥεγβίδῃ 
ΤΟΠΔΙΟἢ. Ὅῆα σμάγδοίογ οὗ Αμδβιθγιβ, ἃ5 ρογίγαγθα ἴῃ (86 Βοοκ 

οἵ Εϑί., αἰβο ἄρτθεβ ψν6}} νυ τ (μα δοσοιπὶ οὗ Χεγχοθ ρίνθεῃ ὉῪ 

ἨἩετοάοίιβ δηαὰ οἴμοῦ Οτεεῖκ ἰβίοσίδηβ (5866 ὃ 27). ΕῸΓ ἴῃεϑ6 

ΓΟΆΒΟΠ5 πεσε ἰ5δ βσεπεγαὶ δρυθεπηθηΐ ΔΙΊΟΠΡ ΙΩΟΘΟΈΓΙ 50 ΠοἾ 75, 

7Τεν βῃ, Οδίμοϊς, δηαὰ Ῥχγοίθοίδηϊ, ἰ(ηδξ ὃν Αμαβυσγιβ ἴῃ6 δυῖῃοῦ 
οὗ ἰῆε ΒοΟΙΚ οἱ Εδί. θδῃϑ Χογχαϑϑ. 

ὃ 2323. ΡΌΚΡΟΒΘΕ ΟΕ ΤΗΒ ΒΟΟΚ. 

ΤῊΣ ΡυΓΡοβα οἱ ἴη6 ΒοοΟΚ οἱ ἘΠΕ. 5 ἴο σοτῃητηθηα (ἢ6 οὔϑοσν- 

8ης6 οὗ (ἢε [εαϑί οὗ ΡυΓΠΊ Ὀν δὴ δοςοιηὶ οἵ ἴΠ6 ννᾶνῦ ἴῃ νος ἢ (15 

[εαϑί ογρίπαίΐθα. Τῆδ ροδὶ 15 γθδοῃβα ἴῃ 959-33, ΏΟΓα νὰ τϑδᾶ: 

“Απά [5Π6] 56ηὶ ]Ἰεϊζοσϑ υηΐο 4}1 1ῃΠ6 7εν)8, αηΐο 127 Ρῥγονίῃςθϑ, 

{η6 Κίπράοπι οὗ Χεγχϑβ, σοπίδι ηηρ {γον ἀπα [αι {ὰ] πογάϑ, 

ἴο 654] }15ῃ ἴΠῃ656 ἀδΥβ οἱ Ῥυγίπλ δἱ {ΠΕ6ῚΣ δρροϊηίθα [ἰτηθ, ἃ5 Μογ- 

ἄἀδοδὶ ἴῃς [εν δα 6ϑίδ"}]}5η6α ἴογ {πὸ πὶ δηα Ἐβίμοσ (ῃ6 Οἰθθῃ, 

Δη6 85 ἴῃεγ δα εβϑίδ 5Π6α ἔογ {Π6ΠΊΒΕΙν 5 δηά ἔοσ {πο ὶγ ἀδϑοθηά- 

δηΐ5, [86 πδίίεγϑ οὗ (ῃς αϑίϊηρϑ δης οἱ {ΠΕ6ῚΓ ον οἱ αἰβίγεββ. 80 (6 
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σοιησηδηᾷ οἱ βίο δϑίδ Ὁ 5ῃθα (Π656 τηδίίοῦβ οὗ Ρυγίπι δηά ἰΐ ννᾶϑ8 

ςοπιπλ 164 ἰο ὙΠ ΠΡ." Τοναγὰ {Π]5 σοπο] ϑίοη (Π6 οἷα Πδγ- 

γΓαῖϊνε οἱ (86 ὈΟΟΚ ἰεπα8. Χαγχοβϑ᾽ ἔεαϑί ϑεῦνεβ ΠΊΘΓΕΪΥ ἴο γίνε δη 

ΟρΡΡογίιηΥ ἴοσ δβϑῃςτ 5 ἀερταάδίίοη. Δδϑῃι 5 ἀσρταάθα ἰῃ 

ΟΥ̓ΔῸΣ (Πδ4ὶ ἘΒΙΠΟΓ τδν ὈῈ Ὀγουρῃΐ ἴο (ῃ6 ἴἤγομθ. Ἡδιηδη β ἀ6- 

οῖεε οἱ ἀεϑβίγυςοη ρῖνοθ Ἐβίμεῦ δῃ Τρρογίιν ἴο ἰηΐογίοσγε οἡ 

ῬεΠδ] οἵ ἢδΓ ρΡεορίθ. ἴῃ 437 ψὲ ἅγε (ο]αὰ ἐπαὶ (ῃς ἰοί ψνῃϊςἢ ΗἨδιηδη 

ςαϑὶ ννὰβ σδ θα ῥμγ. ΕῸΓ {Π15 βίαϊθπηθηΐ ΠῸ γεᾶβϑοῃ ἄρρθᾶσβθ, 6χ- 

ςερί ἰμαὶ (Π6 Δι ΠΟΥ νυ ]5ηε5 ἴο 568 (Πϊ5 ψνογά ἰδίθνὺγ ἃ5 Δη δχρ]δηδ- 

(ἴοη οἱ (Π6 πδηθ βηγίηι. Αἰΐεσ Ἐβίῃοσ [85 ἱπίογοθάθα βυςςθβϑ- 

ἔΠ]γ ἴογ (ῃ6 [εν δῃὰ (6 ἀδῆρογ ἰ5 ἀνογίθα, [6 δι ΠΟΥ ΓΟ ΓΚ5 

97“: “Απά [δΠ6γῪ ταϑίεα οἡ [15 ἐουγίθθη ἢ ἀδν, ἀπὰ πηγάς ἰΐ ἃ ἀδὺ 

οἱ Ὀαηαμείίηρ δηά ογ. ὙΠεγοίογε (Π6 σουηγγ [6νν5, (μὲ ἀνε ]]} 

ἴῃ Ὠδη)]εῖ5 οὗ (6 ΓΌΓΑΙ αἰδιτςῖ5, Κὰρ [Π6 ουγίθθη ἢ ἀδν οὗ {Π6 

ΤΟηΪἢ οἱ ΑἀδΔΓ 85 ἃ Ἰογ, ἀηά ἃ Ὀαπαιυεῖ, δπα ἃ Ποϊάαγ, δῃά ἃ 

βοησίηρ οὗ αἀδἰηίίεβ ἴο οὔθ δποίῃεγ.᾽"" [ΪτηπηεαϊδίεϊΥ δἰϊοσ ἱπ 99 

να τοδα: “"᾿Απαᾶ Μοσγαάβροδὶ ντοία (ἢς ἔο]]οννίης οσάβ, δηὰ ἢδ βεηΐ 

Ἰε(ίοσβ υπηΐο 41} ἰπῃ6 [εν ἰπΐ σγοσα ἴῃ 41} {πῸ6 ῥσγονίηοθβ οἵ Κίηρ 

ΧΟΓΧΘ5, [ἤο56 ΠΘΑΓ Δηα [ἢο56 ἴᾶσ, ἴο δϑίδὈ]} δῇ ἔογ (θη, (Παΐ {πὸ ν 

5ῃου}]α σοηίζϊπαδ ἴο ΚΕΕΡ (ἢς [ουτχίεε πίῃ ἀδν οὗ {π6 τηοηΐῃ οὗ Αὐἀδγ 
8Δηα 115 δτοοηἢ ἀἂν ἴῃ ἜΝΈΓΥ 5. ηρ]6 γϑᾶσγ, κα [6 ἀδγϑ οἡ νη ϊο ἢ 

(Π6 76ὴν5 τεϑίεα ἔσγοτῃ {ΠΕΣ Ἔποπηΐθ5 ἀπ ἴῃς πιοηΐίῃ (μαΐ ννᾶϑ5 

σῃδηρεα ἴοσ ἰμ6 πη) ἔγογῃ βοῦτονν υπΐο ἸΟΥ δηὰ γοπῇ πηουγηΐης υηΐο ἃ 

Βοιίάαν, ἴο Κεαρ 1ῃδπὶ ἃ5 ἀδγβ οὗ Ῥαπαμοδίϊηρ, δπα ἴον, πα οἵ 

βεηαΐηρ ἀδἰμί165 ἴο οη6 δηοίῃοσ. Απα (ἢς [ενν8 τηδά6 σιιδίουη ΓΥ 

δὶ νΏΟἢ (εν Δα Ὀεριη ἴο ἀο δηά {πμαΐὶ ψῇῃϊς ἢ Μογάεδοδὶ δὰ 

τη υηΐο [Π6Π1. Αρδὶη ἰῇ 35 ΄- 6 ἅγὰ (οἱ: ““ὙΠογοίογε 

18εγ ς4]1|6ἀ ἴῃ6 ἀαγϑ βηγέηι, Ὀδοδιιβα οὗ (πῃ πδπηδ οἵ [ῃ6 δηωγ. ὙΤΠοΓο- 

ἴογε, θδσδι5α οἵ 4}1} (πῈ ψνογάϑ οἵ [Πϊ5 πηχεϑσβᾶρθ, ἃηά θεσϑιϑ6 οἵ ννῃαΐ 

πον Πδα ϑεθῃ ἴῃ (ἢΪ5 γεϑρεοΐ, δηα Ὀδϑοδιιθα οἵ νῃδὶ ἢδα σοπηα 

υπίο {Π6π|, ἴη6 [ενν8 δϑίδ Ὁ] ]5ηεα δηα τηδάε ἰΐ συβίοιηδγΥ ἔοσ {Π6η- 

βεῖνεβ, Δηα [οσ {ΠεῚΓ αἀσϑοθηάδηΐβ, ἃηα ἴοσ 81} ῆο 5ῃοιά Ἰοΐη 

{Πεγηϑεῖνοϑ ἰο ἤθη, ἰῃδι ἰἰ τισί ηοΐ Ὀ6 τορθα]βά, ἰο σοηῃίίημα ἴο 

ΚοῸΡ ἴμεβε ἔνγοὸ ἀδγϑ ἰπ δοσογάδησα ἱ ἢ [Π6 Ἰοιζεγ [Ππαΐὶ ργεϑογ θὰ 

ἴοι, δ8ηἀἃ ἴῃ δοοογάδηςα ψ] ἢ [Π6 {{π6 56εῖ [ογ ἴΠθῖὰ ἰῃ ΘΝΕΓΥ βἰηρ]α 

ΥΘΔΓ; 8Δηα (ῃδΐ {ἢε86 ἄδγϑ τηϊρῃϊ θὲ γεπηει ογοά, δηά ᾿ς Κερί ἴῃ 

ΕΝΘΓΥ 510 }9]6 ζεῃθγδίίοη, Δηα ἜΝΈΓΥ ϑἰηρ]ε δηλ γ, Δ πα ΘνΟΓΥ δ᾽ ηρ}6 
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Ρτονίποθ, δη4 δνογΥ ϑιηρὶα εἰϊν; (μαι [ῃ656 ἀᾶγβ οἱ Ῥυγίπι πιϊρῃΐ 
ποῖ ὈῈ τερϑαϊθα ὃὈζν ἴῃς [εν ]8ἢ σοπηπλ ΠΥ, δηα (ἢδί [6 ΠΙΘΙΠΊΟΓΥ 

οὗ (Πδπὶ τηΐϊρῃϊ ηοΐ σθᾶβθα διηοηρ ἴΠ6]Γ ἀεβθοοηαδηί5." ὙΤὭρδη [ο]- 
Ιοννβ {π6 σοποϊυαΐηρ ἐπδοίτηθηὶ οἱ ἘΒΊΠΕΓ (959-33), 8ἃ5 αποϊοα ἀθονα. 

Ιη (86 ᾿ἰσῃϊ οἱ (656 ἔδοῖβ ἰΐ 15 οἰθᾶσγ (μαὶ (Π6 θοΟΚ 85 οἤῈ ρΌΓΡΟΘα 

ίτοπι θερίηηΐηρ ἴο 6η6, (δὲ 15, ἴῃ 6 ἰπηϑιυἰἱοη οἱ {πε ἔθαϑί οὗ Ῥυγίπλ. 

ὙΠβ 8 80 οὐνίοιιβ ἰμδῖ ἰξ [85 Ὀδθθη σεσοχηϊζεα ΟΥ̓ ΠεΑΙΪν 8]1] ἱηΐοσ- 

Ῥτγείοσβ. ΑἹ οὐτίοβιτἶεβ οὗ ἜἽχεχεϑὶβ ἰὰ πΊΔΥ 6 ῬΓΟΡΕΓ ἴο πιοηίίοῃ ἃ ἴεν 

ἀϊνεγρεηῖ νίεννβ. Ααἀνοοδῖίαβ οἱ 8ῃ 8] ερογίςδὶ ἱπιγργεϊδοη τοζαγά (ἢ ϊ5 
Ὀοοΐς εἰ ΠΕ Γ 85 ἃ ῬΡΓΟΡΏΘΟΥ, ΟΥ 85 ἃ 5Υπ|00] οὗ βδογεά πηγϑβίοσίεβ.0 Ατηοης 
(δες 7εἐνν8 115 πηεϊποὰ Πδ58 ἰουηὰ [{{||ὲ ἔανουτ, ἔογ Ῥυγὶπὶ 18 ἃ μεσ ϑῃθα 
᾿πϑιεἰτυτοη ἰπᾶὶ Π45 πο Ὀδϑὶβ ἰῇ ἴπε ἂν, δηὰ ἴΠοῪ περά ἴἰο ἱγεδὶ Εϑί. ἃ5 

ΠἰβΒίογυ ἴῃ ογάδσ ἴο δηὰ ἃ νιτδηΐ ἔογ ἰΐϊβ οὔβϑδεσνδῆσθ. 511, ΑΌγαμδπι 

ϑδδᾶ οὗ ἴῃε δέϊοεπιἢ σεηΐυγΥ, ἴῃ Β15 ὑπ ρ ὈΠ5ῃεα σοτητηθηίδγυ, ἀπαὰ Μοϑεαβ 

1556 7165 οὗ ἴμε δἰχίεεητ σεητΓΥ, ΤΥ ἴῃ 8}} εαγηεβὶ ἴο σϑῦτυ σου 8π 

Δ]]ερογῖςὶ ἱπιεγρτγεϊδίίοη. Ησυρο οὗ δι. Νίείοσ, ἱπ ἢἰβ5 42ῥεμπαΐπ αὐ 

Ορεγα Μγείϊέσα ἀε ερίγμμαϊέ Οἠγίδ οοπυϊυϊο ἴῃ Μίᾳηε, Ῥαί. [αἱ. εἸἰχχνὶὶ. 

ΙΙ8 5 ἼΊΙΟΙ, ὑπάεγβίδηαβ ἴΠ6 180 ἀαγϑ᾽ [εδϑῖ οὗ Αμδϑιογιβ 85 ἴῃς ρεγίοα 

οὗ ργερδγαίίοη ἔογ ἴῃς (σβρεῖ; δηὰ πε ϑενεῃ ἀδυβ᾽ [εαϑὶ (Πδι [0]]ονν5 85 

ἴῆε Νεὲν Τοβίδιηεηϊ αἰβρεηβαίίοη. Αἰηοης Βουηδη (δίμο ς5 1ῃ15 πὰ 

οὗ ἐχογεϑὶβ [85 ἰδϑείθα ἄονῃ ἴο οὐγ οὐσὺ ἀδὺ. Τῆς πιοβὶ οεἰδρογαῖς δἵ- 
τεπιρὶ οὗ ἰῃς βοτγί ἰ5 {ἰπαὶ οὗ Ὠίαδομυ5 (εἰδαεὶϊ5, Οονεηι. σε ἀμ ῥἑἐοὶ 

ἐγαοίαίμε ἐξ οοπυϊνίο Απαϑξωενὶ πιγοίΐοο, ἰ.ε., ἀε Ἐωολμαγίδα εἰ ἀε ἘΞήπεν 

ἤδρωνγαία, ἰ.6., δεαία Ψ͵γρίπε (Ἰοπάοη, τ6ό46). Ἐνεη ςοπιπηεηίϊδίοτβ (Πδὶ 

ἔοΠΠονν ἱπ τς πιαίη ἴῃς ἰδίογίςδὶ πηεῖῃοα ἃγὰ ὑγοῆς ἴο ἰγεδὶ ἘβίΠοσ ἃ5 ἃ 
ἴγρε οὗ {πὲ νι γρίη Μάγγ. 9 .Πο]Ζ᾿5 Οομρισηαῦ ὠδεν ἀας5 Βμολκμ Ἐσιδεν 

ἢ ϑεΐηεη Ζιράϊζοη (1802) 8 ἃ ΤΕΙΠΊΔΓ ΚΑ ἢ]6 γεσεηΐ οβογὶ ἴο 8]]εροσὶζα 

18ε ῬοοκΚ. Οη Ρ. χχχνὶ δε 84υ8: “Ἴδε Βοοκ οἱ Εβίῃεγ 8 84 ργορδεῖῖς 

Γεροιἴοη δηὰ ἔυγίμεσ ἀενεϊορηηεηΐὶ οὗ ΕΖεϊκίε]᾽ 8 ὑγορῃθοῦ Τοποοσγηΐης 

αοχ. ΑΠαβυσγυβ ἰβ ΠυπΊΔ ΠΥ πὶ πᾶ5 επίεγεα ἱπῖο ἴμε Μεβϑίδηὶς 
κἰηχάοπι, ἱπ ψ ϊςἢ (ῃς Μεββίδηὶϊς Οοὰ ᾿ἶνεβ δηὰ νόογβ, στ} νϊςοἢ 8150 
ἣς ἰ5 οπδ, Ὀυΐϊ ν᾽ ηϊςἢ 15 ρσοπε ἴο ζ4]}, ἀπ ἔοσ ἴῃς τηοϑὶ ραγῖ ἀοδϑ δοΐι 4}}Υ 

[4}} τῆοσε οὐ 1655 σευ θηῖ]γ.᾽᾽ (ὅ6ε δ͵5ο δὲ 3ς, 36.) 

Αμαϊηϑὶ 41} ϑιι ἢ ἱπίογργεϊδιοηϑ ἰ5 (μῈ ἔδοϊ, {πΠᾶὶ ἴῃ6 ὈοοΪκς πενεσ δυς- 

ξεϑῖβ 1μαϊ 1ἴ νν]5Π65 ἴο Ὀ6 ἴάκδὴ ἴῃ Δηγ οἱδοῦ 1ἢδῃ ἃ ἰ᾿ἰΐεγαὶ ϑεῆβϑε. [1ἰ ἰ5 
ἃ ἰυπἀδιηθηΐαὶ σμαγδοίογιϑες οὗ ρεηυΐης 4] ΘΌΤΥ ἰδὲ 1 18. ἱποδρϑῦ!]α οὗ 

ἃ ςοπιρὶεῖς Ἰ᾿ἰΐετα] ἱπίεσγργεϊδιίοη, Ὀυϊ {Π]18 15 ποὶ ἴῃς ᾿αϑ6 ἤεσγθ. Ἐκῖ. ἰ5 
ἃ ὈΪαΐη, 5 γα ῃιοσνασγα ὑγοβθα Ὡδσγτγαίϊνα, ᾿υϑὲ 6 41} ἴῃς ἰβίογίςδὶ) 

ὈοΟΚΒ5 οὗ ἴῃς ΟΥ.., δηὰ ἰξ ἀοεβ ηοΐ σοπίδϊη ἃ β'ηρὶςε βἰδίεπιεηΐ [Παἱ σαπηοῖ 
Ὀ6 υηδεογϑίοοῦ ᾿ἰΐεγα!γ. 16 τὴς δυῖμοσ δά τηδδηὶ ἰΐ ἴο Ὀ6 ἃ ΡΓΟΡΏΘΟΥ, 

Βος ψουἹὰ πᾶνε υβϑα {πὰ ἔπΐαγε ἔδηβ6, 85 4}} ἴῃς ργορμεῖβ ἀο, δῃὰ ψου]Ἱὰ 

ποῖ μᾶνς ςαϑί ἢἰβ πιοββᾶρε ἰηΐο ἃ παγγαῖϊνε ογπὶ (πὶ ννᾶ8 σογίδιη ἴο Ὀ6 
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Ττηϊθυπάεγβιοοα ΌΥ ἢὶ5 τεδάεσθ. Μογσϑονεσ, ᾿{ (815 ὑνεσε ὑγορῆδου, δηδίοσΎ 
νου ]ὰ ᾿ἰοδά 5 ἴο ἐχρεεῖ ἴῃς υ8ὲ οὗ ΡΟΕΙΓΥ Γαῖπεσ ἴδῃ ῥγοβε. 

7. 5. ΒΙοςῖ, εἰ τη δεδοῖς Βεςσίαπάϊμειε ἐμε διδιίδελεη δεν 

(1877), δανοςδῖεβ ἴμ6 εχ γδοσαϊ ΠαγῪ ΠΥΡΟΙΠ 6515 ἴΠαὶ Ἐπί. ννὰ8 τὶ θη 

ἀυτγίης ἴῃς ΜαοἊοοδῦδδη ρεγοα, δηα {μαὶ 115 δἷπὴ νγγὰ5 ““ἴο }υ50Π ὴ}71 [86 ΡΔΓΙΙΎ 

ιῃδιὶ νὰβ ἐγ Πα]γ ἴο (86 ατεοϊκβ.᾽" ὙΠ 5 νίενν ἐπ ρα 5Ζεβ ἴῃ6 ΔΌβεπος 

οὗ ἴπεὲ πᾶτης οὗ σοὰ δῃηὰ οὗ ἃ8]} αἀἰϊϑιϊποι Υ {εν 5} τε] ρίουβ οο]ουτίηρ, 

4Αῖϑὸ Ἐβίμεγ᾽ 5 δῃὰ Μοζγάδροδὶ᾽β ἔγίε παν σεϊδίοηβ ἴο Χοσχοθ; Ὀυΐϊ ἴΠ658 

[εδἴυγοβ [ΠΓΟΥ ΠΟ γϑδὶ ᾿ρῃϊ ὕὑροη [δε ρύτγροβε οὗ ἰῃς Ῥοοϊ. [1115 Βασά ἴο 

566 δον 8ῃ δυῖποσ ψῆο νγὰ5 ἔδνουγα]ς ἰο Οτσεεὶς μεδίμε πη βη σου] πᾶνε 
τεργεβεῃίεα Μοσγαδοδὶ 85 γεΐυβίης ἴο Ὀον ἄοτψη ἴο Ηδπίδη 32, ΟΓΥ ον ἢ6 
οου]Ἱὰ πᾶνε γοϊαϊθα ψ ἢ βυςῆ ονϊἀδηΐ 5αἰἰϑίδοϊίοη πὰ ϑἰδυρῃίεσ οὗ ἴΠ6 

Βεδίδεπ ἴῃ σμαρῖίεσ 9. 

ὃ 24. ΙΝΡΕΡΕΝΘΌΕΝΟΕ ΟΕ 5-1τοῦ. 

Ιῃ τορᾶσζγά ἴο {πε ἀπὶὶν οὗ {Πε ἰάγρεῦ ρατγί οἵ ἰῃ6 ΒοΟΟΚ οἱ Εβίῃεγ 

πο ἀουθί σδη Ρὲ [εἰϊ. ὙὨε ου{]ης οἱ σοηΐοηΐβ ρίνοη ἴῃ ὃ 21 βἤῆοννθ 

(Πδἱ {Πότε 5 ἃ βυϑβίοπγαίίς ἃηα Παγπγοηΐοιβ ἀδνεϊορτηεηΐ οὗ (ποιρῃϊ 
αἱ Ἰοαϑὶ ἃ5 [8 ἃ5 9'", δῃηα [ῃς αἰδοιιϑδίοη οἱ ρΈΌΓΡΟΘΟ ἰῇ ὃ 23 5ῆοννϑθ 

(δὶ οἠς δἰπὶ ἀοπηϊηαίεβ (Π6 δηΐγα θοοΚ. Οηὶγν ἰῃ τερασγά ἴο {6 
βδοίίοη 935-1τοῦ σδὴ ἀουθί ὃς ἔεἰξ ΠΟ ΕΓ ἴἴ σοπγ65 ἴσοι (ἢ 6 58Π}6 

Π8Πη4 85 πὸ γοϑί οὗ ἴῃ6 ἡδιταῖϊνθσ. . ἢ. Μ|ίςμδε ῖβ, εμϑοΐιδ 

ζὐεδεγεοίσμηρ ἐες Α. Τ΄ »ἠῤ Απρηιογκιιροη ΧΩ ὐηρείολγίε, χιὶ. 

(1γ83), ῃτϑῖ ποίςβα (Π6 Ρεδου δγι165 οἱ [ῃ15 βεσίοη, δπὰ σοποϊυάθα 

ιπΠδὶ {πεν ἱπαϊςαῖθα ἰμδὲ ἰΐ νγὰβ ἀογίνεά ἔγοπὶ δὴ ἱπάδροπαθηϊ 

5006. Ηε Πᾶ5 Ὀεθῇ ἴοϊ]οννεα ὈΥ Βογίμοαι ἴῃ ἢΐ5. σου ΠΐΔΓΥ 
(1862) 85 ἔδΓ ἃ5 939-33 15 ΠΟΠΟΟΙΠΕΩ͂, ὈΥ Εγ556] ἴῃ [Π6 βεςοηά οαϊτίοη 

οὗ ἴῃς β588πη6 ψοσκ (1887), ΌΥ Καιῃρῆδιβεη ἴῃ Βυηβθη 5 ΜΒέδεϊιυεγξ 

(ι868), ἀπά Ὀγν ΔΠάεΡοοσ, Κοριριοα (1808). [Ιῃ βυρροτγί οἵ 

(ἢἷ5 νίονν ἰῃ6 ΓΟ] ον της ἰαςῖβ πᾶν Ὀς ηοίςα:-- 

(1) [πὶ τοῦ [Π6 διιίῖμογ γείεγϑ ἴο ἴῃς Βοοκ οἵ ἰῃς (Ὠῇγοηΐςοϊθα οὗ 

(η6 Κίηρϑ οἱ Μεοαϊα δηὰ Ῥεγϑία ἴογ δα" 10η4] ἰηογπγδίίοη ἰῇ σο- 

φατὰ ἴο (Πς6 τηδίίετβ ἰῃαὶ ἢ6 85 7ι5ῖ θδδὴ παγγαϊΐησ. ΤῊΪ5 5υρ- 
βε5ῖ5 ἰῃδΐ ἢς Ὠδ5 ἀογνεα ἢΪ5 πγαίογι 4] ἔγομι ἴπ6 σνοσκ [δὲ Πα οἰΐ65. 
Ιῃ ο᾽: ἴἴ ἰ5 βἰδῖβα [πὶ “16 σοιμμηδησγηθηΐὶ οἱ βίου δϑίδ Π 5η θα 

1Π656 πηδίίεγϑ οἱ Ῥιιχγίπι δηα ἴἴ ννᾶϑ8 σοχωμ 6 ἴο νυτιτηρ᾽ (ΕΥ. 
“ἐγυτ 6 ἴῃ (ἢ6 ὈοΟΟΚ᾽᾽). ξετε Ρῖϑβε., [υη., Οτοῖ., δνν., 566 δῃ- 

οἵ εσ γεΐδγεηςε ἴο (88 Ὁῃγοπηίοϊα, δαΐ (815 ἰ5 ἀου θεία}; ἰῃς ΘΧΡΓΘβϑίοῃ 



"8 ἘΒΤΗΕΒ 

ΡΓΟΌΔΟΪΥ Δ᾽} 465 οπἷγ ἰο {Π6 ἰεϊίεγ οἵ Ἐβίμεγ πιεπίϊοηθᾶ ἴῃ 9» 

(566 σοπι. α. ἰ.)ὃ. ΤῊϊ5 ΟΒγοηίοὶεα οἱ Π6 Κίηρβ οὗ Μεαϊΐα δῃηα Ῥεογϑία 

ννὰ5 ηοΐ {86 τογαὶ αἰ ταεπίϊοηθα ἴῃ 233 6', Ρυΐ νγνὰ5 Ργο Δ ΌΪΥ 

βοὴς [ον 5ἢ σοταρ]δίίοη οἱ (ῃ6 ἰγδαϊοη αὶ] Ὠἰδίοσυ οὗ (ῃς Μεάο- 

Ῥογδίδη Κίηρβ, κὸ ἴῃς Ὀοοῖ οἱ με (Ὠγοηῖοὶεβ οὗ (Π6 Κίηρϑ οἵ 

Τυάδῃ δηά ᾿ϑγδεὶ (ῃαὶ 15. 50 οἴΐεῃ οἰϊθδα Ὀγ (6 (ΓΟΠΙΟΪΟΓ (566 

σομ. Οὐ τοῦ). Ετοι ᾿ἰΐ (ῃ6 Διο οἱ Εδβί. τηυβδὶ να εχίγαςίθα 

5016 οὗ [ῃ6 τηδίοσιαὶ ἰπαΐ ργοοεάθϑ τοῦ, 1η]655 1ἢ]5 γείθσγεησα θ6 

. ΓΕρΡΑΓαΘα 845 δὴ ἱηνθηϊΐοη ἀεϑιρηθα ἴο ρίνα δα αἰτοη 4] δυο ουν 

ἴο Πὶ5 Ῥοοϊ.. 

(2) 955-35 σοηίδϊηβ 8η δοζουηΐὶ οὗ Ηδιηδη 5 σοῃϑβρίγδαου (μαΐ 15 

ἃ ἀυρ!ἰςαίε ἴο σμαρίοιβ 3-). Ποίδ1]5 νᾶγγ ἰῃ ἴῃ686 ἔννο πδσταίϊνεϑ 
ἷἱη {Π6 ΠΠ]ΔΏΠΟΥ (ἢδΐ 15 υδιι4] ἢ ΡᾶΓ8116] δοσουηίβ οἱ [6 58Π|ι6 

ονϑηίϑ. 

(32) ἴπ ἃ Βυμθοῦ οὗ ραγίϊου δῦ 93.-1οῦ σοη δα !ϊςοίβ. [ῃ6 ΘΑΓΙΪΟΓ 

Ραζτί οὗ (ἢ ῬοΟΚ ἴο βιιοἢ ἃ ἄδρτδε 85 ἴο ἱπάϊςαία ἰῃδαΐ 1 σοπΊ65 ἔγοπλ 

ἃ αἰδεγοηΐ μαηά. Ασοσογαϊηρς ἴο 9'", (ηΠ6 [ἐν οἵ (ἢς δυίῃογ᾽β 

Τορίοη Κορί ρδγίϊγ {πὸ ἰουτίδθητῃ δηα ρδγίὶϊν {πὸ βέϊθθηςῇ οἱ Αἀδγ 

ἴῃ ΤὩΘΠΊΟΓΥ οἱ {Πεῖσ Ἔβοᾶρα, Ὀυϊ ἴῃ 9:- Μογαάξδοδὶ σομητηδηά5, δης 

(η6 [ενν5 ἄρτεθ, ἴο Κϑερ Ὀοίῃ {πε ἔουγίεοητἢ δηα ἰδ δἰίοθηιῇῃ οὗ 

ἴπΠ6 πχοηῖῃῇ. ΤὍΤῆδ βαϊίοσ ἰγθαῖβ Μοσζαάδοδὶβ σοπητηδηα 845 που ρῇ ἰΐ 

ΜΈΓ ΟΥΪγ ἃ πηοαϊδοδίίοη οἱ [ἢ6 οὔβεσνδηςα οἱ ἴῃς 7εἐνν8 δἵ (Π6 {ἰπ6 

οἵ {πε ἢγβὶ σε εργαϊίοη οἱ ἴῃς ἔδαϑί, θαΐ οἱ" ἰηἀἰςαίεβ οἰθασὶγ (Πδΐ [15 
ΔΌΪΠΟΣ τοραγάθα (ἢϊ5 Οὔβεγνδῆςα 85 8η δϑίδ Ὁ] ]5ηθα ῥγαςίῖσθ. ΤΠ 

ἴνο δοσοιηΐβ δϑῆονν ΔρΡργθῃί (6 συδίομῃϑβ οὗ ἴῃς [ἐνν5 ἴῃ αἰβογοηΐ 

τορίοηβ. [ἴὴ 95 - Ηδιηδηῃ δοῖβ νἱζποιΐς ἴ[η6 Κιηρβ Κπον]θάρε ἴῃ 

ΡΙδηπίηρς ἴῃς ἀσδίγυςιςοη οἱ ἴῃς [εἐνν5 (οὐ. 95, “ΥΠΘη 1 σαπι6 

Ῥεΐογε ἴῃ6 Κὶπρ᾽ἢ); Ὀυϊ ἴῃ 35:1 τῆς Κίηρ Κηονβ (86 ρῥίδη ἔγοιῃ (ἢ6 

ὈΘρΊΠηΪηρ ἃπα δἰἀ5 Ηδιηδη ἴῃ Ἷσσγίηρ ᾿ἴ οἵ. [Ιἢ 35 0 ζΓοίογ- 

ΘΠ66 15 πιδάε ἴο (Π6 ραγίὶ ἴῃμαἱ ΕΙΠΕΓ Ρ]αγδα ἴῃ ἀνογίηρ [ῃ6 ἀἰδαβίογ. 

ΤΠ οροηΐηρ Μογα5 οἵ (Π15 νϑῦβθα σδπηοὶ Ὀ6 ἰγΓδηϑίαιθα, ““Ώθη 

5:6 σάτὴς Ὀεΐογε ἴῃς Κίηρ,᾽" Ὀυΐ πηδδῃ οηἱϊν, “ἤδη ἠὲ σαπῖθ Ὀεΐογα 

16 Κιηρ᾽"; ἴῃ σῃδρίεσ 7, οἡ ἴῃε σοηίΐγαγν, ἴπ6 Ψῃο]6 ογεαϊί οἱ τῃ68 

ἀοἰνεγάησα Ὀεϊοηρδ ἴο Ἐβίμεσ. ἴῃ 935, νῆθη ἴῃ6 Κίηρ ἰδάγηβ οἵ 

Ἡδηδη 5 ρ]οΐ, ΠΕ 5αγ5, “1,εἴ 15 ]ΟΚΟα ρῥδη, ψνῃοἢ ἢ6 85 ἀον θα 

δρδιηϑί (6 [δνν5, Γαῖα τη ΠΡΟῚ ἢ15 οὐῃ Πραα.᾽ Ι͂ῃ γ5 ἃ αἰ ογεηΐ 

δοςοιηΐ 5 ρίνεη οἱ (ῃ6 ἰγαῃηβασίίοη δηα οἵ {Πς τοαβοη ἴοσ ἰῃς Κὶηρ᾿ 8 
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βοηίθηςθ. ἴῃ 95 Ηδηδηῃ δη6α ἢΐβ 505 ΔΓῈ6 δρρδγεηίν Ὠδηρδὰ δἱ 

1Ππε βᾶπ)6 {ἰπ|6. [Ι͂ἢ γ15 9:5 ΗἩδιηδη ἰ5 δχεοιίεα ἢγϑί, δηα ἢἷβ 50η5 

ἌΓΕ ποῖ ἤδηρεα Ὀεβίάθ πὶ ὉΠ1}} αἰΐζεσ (Π6 πηαβϑϑᾶογε οὗ (86 121} 

οὗ Αἀάᾶσ. ἴῃ 95 ἴῃς βεηαϊηρ οἱ γ᾽ 15 ἴο [Π6 ῬΟΟΓ 5 ργεϑοσι θα ἃ9 

Ῥασί οὗ ἴῃς οὔϑεσνδῆςα οἱ Ριγίπ), πὰ ἴῃ 95 [δϑίϊηρ δηα ογίηρ 

ΔΟΘΟΙΏΡΔΗΥ ἴῃς ἰεαϑί; Ὀιξ ἰπ 911-19 ([ἢ656 Ουβίοπηϑθ ἃγε ἢοΐ πΊθη- 

ἰἰοποα 85 ραζγί οἱ (6 [η}{14] ΟὈϑεσνδηςα. 

(4) Τῇ ἰδησύυάᾶρε οἱ (15 βοοίΐοη Ἔχ] 115 ΤΔΩΥ Ροϊηί5 οἱ 5ἰτηΐ- 

ἰασῖιυ ἢ τηδί οὗ [ῃ6 θοάγ οἵ ἴΠ6 ὈοΟΚ, 85 οὔς νοι]ά Ἔχρεςῖ ὄνθῃ 

1π ἱπάερεηάοηΐ ἀοσυμηδηΐβ (μαΐ Ὀεϊοης ἴο ἴῃ6 ϑ8π|Ὲὲ ἃρε δπὰ [Π6 

βϑῖὴδ β.ῇοοὶ οἵ ἰπουρῃΐ; οἡ ἴῃς οἴ ῦ ἢδηά, ἃ πυΡεΓ οἵ ἴῃς πηοϑὶ 

σΒδγδοίεσιϑες ργαϑοϑ οὗ ἴῃ6 ὈοαγῪ οἱ ἴμ6 ὈΟΟΚ ἂζὲ τννδηςηρ ἤοΓο, 

Δα Θχργεβϑϑίοηβ ἅγὰ ἰουηα ἤογα μαΐ ἀο ῃοΐ οσσυΓ ἰη ἴῃς Ὀοάγ οἵ 

186 ὈοοΚ. Οη (ἢ6 ψΒοΐς, [6 ᾿ἰησιυϊδιὶς ἐνίάδησα 15 ἰανουγδῦϊθο 

ἴο (ἢς ΠΠΠΟΓΑσΥ ἱπἀθρεηάδηςε οἱ [ἢΪ5 βεςοίοη. 

Τῆς ἔο]]ονίης ογ8 ἀπ ρὮγαβεβ ἅγα σοϊησηοη ἴο ὈΟΙὨ ρΡᾶγίβ οὗ ἴῃς 
ῬοοΚ: τῶν Ῥὲὴ. 35.) οἱΣ. Ἡ δηὰ οἵι.; 32 Ν 4) 933; Ὕπν 37.011 αἱ.; 2.5 75 ΟἽ αἱ.; 

ΠΟΛ χ' 65 τοῦ; 5.) 27 ΟἿ; Ἴ0η ΝΊΡΑ. οἱ. 3; γ᾽ 618 οὔτ. 28.ὄ χοῦ; δὺῃ 
ἩΕἰρλ. 61 ΟἿ, ΦΓ 8 οἷ; 20 Ὁ 8:7 ο᾽"- 33, 2Γ2 19 90. 39.ὄ δ Ὁ 1χι; 

212 13 οὔ 6ι.; 5 τ} ἰηξ, ἱπιτοάυοίης 8 σοτησηδηὰ 13 ΟἿ δηὰ οἵι.; 
ὍΞΝΌ 1} 1230 ΟΥΞ᾽ ΠΛ αἱ ο30. 38. Σὺ Δῃᾷ οἵ. ; ΓΟ 82. δ 95; Ὁ οὗϊ. πῃ ὈοίὮ; 

πρὸ οὗϊ. ἴῃ Βοΐδ; ΓΙ ἴῃ Βοῖμ; τὺ 2᾽ 91". 3; πιο οἱ» 5; πρῷρ 
τ 0" Δηα οἵϊ.; ΠῸ 918. 17. 5; 0 ὉΠ 27 ΟἿ᾽; δὖρ) “5ε|{᾿ 412 οἵ; ΡΟ οὔ. ἴῃ 

Ὀοΐῃ; 2 115 ΟἹ 38, ἬΧ 415 οὐδ Δηὰ οἔϊ,; ὉΡ τὸ τοῦ ἀπὰ οἵϊ,, Υ» 233 95 
δῃὰ οἵι.; ΠΡ οἿΣ- 3. οἹ7. 18; ΟΥΣ 48 ΟἿ"; ὍΣ 210 81 οἵἷο. ΝΜ. δ 44 ΟἽ. 37; πα 

935 ἀπὰ οἵϊ.; ὗν ΟἿ Δηα οὗϊι; 2“ 511 τοῦ; »Ὸ ο᾽5 Δηὰ οἵϊ.; Ὁ τοὶ δηὰ οἵι.; 

ἜΠΌΡ οἿ3 Δηα οἵί. 

ΤΉς (οἸ]ονίης σοτηστηοη Ἐχργοβϑϑίοῃϑ οὗ (Ὡς Ὀοὰγ οὗ ἰδ ὈΟΟΚ τὲ οπιϊττεὰ 
ἴῃ 9ο3.-τοῦ: --- 2 Ν 417 ς!0. 14. 618. ἼΠΝ 38: 15.411 η᾽ 812, Ὁ ἫῸΝ 11 412 οἵἐ; 12 

9.5. 16. 16; 12 218 811, 2 12 δηά οὔ. ἴο ο13; ΠΥ3 7 {1π|65 ἴῃ 11--ο1"; ΠῚ το ἴ. 

ἴπ Ὀοάγ; ὙΠ τὸ ἴ.; ΠῸΠ 6 1.; 15 6 ἴι; ὕὴ7π 7 ἵν; ΓΘΌΣ ὙΠ 2 ἵν; Ἴγπ 8. τ 

ΦΠ 3 ἰ.; ὉΓΠΠ 3 ἴ; 20 6 ἴ.; Ξ3ΟΌΝ 7 ἴ.; ἢ9. 312 811, Ἢ 21 ἢ; ΚΣ γ τι; 

20) αἴ; 15) 6 τι; ὅ35.3 ὃ; ΝΥ Ο Ὁ; ΣΟ ἢ; 25 4 τι πρὸ 6 τι; γῶν ς τ 
ΤΠ 3. ἴ; κῦ 4 ἴ; ΝΥ 8. 1; ὈΡῸ 3. τ; Ὧ) ΗἸρλ. τ τι; ὍΣ 8 τι; 50) 
᾿Οαἱ 5 ἴ.; 10) 26 {ἰ.; Ὁ 6 ἴ.; δ 3. 1; Ὁ 12 ἴ.; ἫΡ 6 ἴ.; Ὁ» 12 ἴ:; 

ΓΒ 3 ἴ.; ΠΣ 8 τ, γῶὍὃ)0|  61.; ΝΡ τὰ τ; 2.» γ1.; ΟΥ̓ 4 ἢ; 223. 4 ἢ; Ὁ 4. τ; 

σι; νκρ 6ι.; πον στ; Ὁ τοῖ. 

Ὑῆς [ο]]οννῖπς ἐχργοββϑίοηβ τὸ ἔου πα ΟἿΪΥῪ ἱπ 935-τοῦ:---Ὅ}}}Ν ΟἿ; 

ΓΝ οἷδ. 19, ΠΝ, οὗ ἃ ἔε!ον-} ἐνν, τοῦ; ὍΝ το; ΓῸΝ οὐ, Ἢ ο᾽δ; ΨῪ τοῦ; 



7) όο ἘΞΤΉΗΕΕ 

ὉΘΠ ΟἿ; ὍἹ ο᾽5; 10] οἿΤ' "; 7) οὅϑ; πο Ὁ} οὔ; πὸ Ν ρΆ. οἾὉ ἸκᾺ πὸ 
955; ὈῸ τοῖ; ΠΡ;Ὸ τοῦ (π᾿ 3) 9" πον Ὁ); ὭΨΟ τοῦ; πγιθ Ὁ ο᾽5; ΓΏΠΌ ΟἿ, 

Ὁ 0535; ὉΓῸΒ (ΡΊυγ84}) 9356- 35. 39. δ1.ὄ δ. δ. Ῥῇ, “πηδᾶὰε οὐ] ζαίογυ, 

957. 81. 23, ΠΡῊ 939 το. ΤῊΣ τ οὗ ἴπε ρεγεςϊ νπτἢ 5ἰπιρ]ς ἤαιυ, ἰπϑιοδα 

οὗ ἴδε ἱπιρεγίεςϊ στ Ῥζατυ σοηβες., 5 αἰθϑο ρεου δ ἴο {π15 ραγὶ οὗ ἴῃς 
ὈοοΚ (ο΄. ο5). 

Ιὴ νὶενν οἵ ἴῃ656 [δοίβ5 1{ 15 αἰ βῆ ]  ἴο {Π1ὴΚ (Πδῖἱ 959- το  ΠΟΠ165 ἔΓΟΠῚ 

(ῃῆ6 5816 ἢδηά 85 (Π6 τγεϑί οἵ ἰῃ6 Ὀοοϊκ. [10 ἰ5 βαυά!ν αἰβῆς ἰο 

τερατα ἰὰ 85 δη ἱῃηιογροϊαιϊίΐοη. ΤΠ ΡυσΡροβα οἱ ἴπΠ6 διυίΐῃοσ 15 δνὶ- 

ἀεηὶν ἴο ἰδδα ὩΡ ἴο {Π εϑἰδ 5 πγοηΐ οὗ Ῥυγίηι, ἃ5 γθσοσγα θά ἴῃ [ἢ]5 

βϑο!οη. [1 {Ππ656 νϑῦϑαβ Ὀ6 οηγί64, ηο δάἀεαυδία δοσουηΐ οὗ (ἢς 

οτγρίη οὗ ἴῃς ἔδαϑί 15 ρίνθη, δηά ἴῃς ὈοΟΚ ἰ5 ἰεΐϊ ψιτμουέ ἃ Ὠδδα. 

Το (Πθογὺ ἰΠδΐ Ὀοϑίὶ Ἔχρ δίῃ (ῃς [αςΐ5, ΡγοΡΔΌΪΥ, 15 (ῃ4ι (Ὠ6 56ς- 

[ἴοπ 9"5-1ο! 5 φυοϊξα ὈγΥ ἰμῈ δυίμοσ οὗ δι. ἔγοπι ἴῃς (Ὠγοηΐοϊε 

τ ΘΠ ΠἸοηΘα ἰῃ τοῦ, ἔσο ΠΙΟἢ 490 ἢ Π85 ἀογνεα (ἢ6 ἰά645 (ἢαί 

ἢ6 ὯδΔ5 ψογκεὰ ὕρ ἰῃ 8η ἱπάδρεηάρηϊ [δϑῃϊοη ἰη {Πε τοβί οἵ (ῃς ὈοοΚ. 

ΕΥΡι 5. δηδ]γϑὶβ οὗ Ἐβί. ἰηίο ἃ Μογζγάδροδὶ ϑἴογυ δῃηάᾷ δὴ Ἐδβίῃεγ 

βίοσυ (βημγίριδαρε, ΡΡ. 1ο 54.) 15. 50 ορνϊοιυὶν (ῃ6 ῥγοάυςί οἵ ἢΪ5 

[ΠΘΟΓΥ ἰῃ τεραγὰ ἴο (ῃε οτἱὶρίῃ οἱ Ῥυγίμῃ [μδῖ ᾿ἴἰ ἀεμδη45 0 α6- 

(4116 σοηϑίἀδγαίίοη δὲ (5 ροϊηΐ (566 Ρρ. 78-81). 

ὃ 25ζ. ΑΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

Ιῃ τερασὰ ἴἰο {ῃηε ἃρὲ οἱ Εδβί. πηδᾶν ορίηΐοηθ ἢᾶνα Ὀδοη ΠΕ]ά. 

7οβορῆυβ ἰάοηςῆε5. Αμδϑιοσυβ ἢ Ασίαχεγχοθ 1, ΔΠα δϑϑίσῃβ [Π6 

Ῥοοῖ ἴο (ἢε τείρῃι οἵ {μαΐ Κίηγ. Αὐυριυδίίϊηα βιρροβεβ ἐμαὶ ΕΖγᾶ 

νγὰ5 ἴἢ6 δυίμογ; (ῃ6 Ταϊπλιά (Βαδα Βαίδγα, τςα), ἴῃΠ6 τηθῆ οὗ ἴῃ6 

Οτοαῖ ϑυγῃᾶρορσιθ. (ΟἸειηθηΐ οὗ ΑἸεχδηάγία Ἴσοη͵θοΐυσεθ οἡ (ἢ 6 

θ8515 οἱ 99:3 ([ηαἱ Μογάξδοδὶ νν85 (ῃ6 δυῖμοσ, δηα (ἢ 5 νίονν 85 θθθῃ 

ΓΟ] οννεα ὈΥ την οἱ ἴῃς δηςϊθηὶ [εὐνϑῇ δηα (τ βίῃ βοῇ οἾ ΑΓ. 

ΒΕ. ΑζΖαγίδῃ ἀς Εοβϑὶ, ἰη ἢἰ5. Ηθρ. [πῖσ. ἰο (ἢ ΟΤἿ,., δυρρεοϑβίβ (ῃδΐ 

ἰ 5 νυυίεη Ὀγ 76 ΠοϊακΚίπλ Ὁ. οϑῆυα. (οηϑθογναίϊνε οὐ ἰς5 οἱ 

{Π6 ἰαϑί ρεποσγαίίΐοῃ δϑϑιρηδα ἰΐ ἴο 1Π6 τεῖρῃ οὗ (ῃαΐ ραγίϊςγ Κη 

οὗ Μεαϊδ ογ Ρεγϑία ἢ νοτὰ [ΠΟΥ ὨΔΡΡεΕΠποά ἴο ἰάθη ν Αἢδ5- 

πδτ5. Μοάογῃ οὐ ο5 ΓῸ Ὁπδηϊτηουβ ἴῃ Ὀε]ϊονίηρς {πὶ (ῃς ὈοοΚ 
5. ἃ Ργοάιυς!ε οὗ ἴΠ6 ἀτεεκ ρογὶοά. Ὅῇα οηἱγ ἀϊβρυΐε 15, νεῖ ΠΕΣ 

1 ΘΙοηρβ ἴο (ἢ6 ΘΑΓΠ ΘΓ ΟΥ̓ (ἢῃς ἰδίεσ ραγί οἱ {παὶ Ῥδεῖοα. ΐ 

" ᾿ 



ΑΕ ΟΕΓ; ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

τοσθηΐ ᾿ΤΙΟΓΘ ἰησ]ης ἴο 1[η6 νεῖν (δὶ 1 ἀαἴδ5 ἔγοπὶ ἃ {ἰπ|6 δίζογ 

{πὸ ρΡεγβεουζίοηβ οἱ Απευσυ5 ΕΡΙΡΏδΔη65 δηὰ (ἢ6 ἀδ]νεγάησα ὈΥ 

70.445 Μδοοδθευβ ἰη τός Β.6. 

Εογ ἴῃς ϑοϊυξίοη οὗ {πΠ6 ΡγΟ ]επὶ ἴἢ6 θοΟΚ σοῃίαϊηβ ἴῃς (οΠ ον- 

ἴῃ ἀδίδ:-- 

(1) [{ τρᾶκοϑ ἢο οἰαίτη οἱ ρὲ ΟΥ̓ δ ΠοσΥϑ ἢ Ρ ἴογ ἰ(561. ὙΤΠ6 

βίαιετησηΐ οἱ 939, “ΜΜογάεοδὶ ντοία ἴΠ656 {Πἰηρ5,᾽ ἀο65 ποῖ τγεῖεσ ἴο 

16 ἰογεροίῃρς παιταῖϊνα, υΐ ἴο (ῃς ἰοἰίογ Πδΐ (ο]ον58. ΤὨς 

“ΒΟΟΚ᾽" πηρηςἰοηρά ἰῃ 953 ἰ5 ηοί Εδι., Ὀυΐ ἴῃς Ἰοίίογ {μᾶὶ ἘβΙΠοΓ 

45 751 ντιτεη. 

(2) ΤΤΒεσγα 15 πο Ὄχίθσῃδὶ ονίάδηςς ἔογ (ἢ6 δχίβίθηςα οἵ (ἢϊ5 θοΟΚ 

Ὀεΐίογε ἰῃςε Ῥερίπηϊηρ οὗ ἴῃς (γί ϑιίδη ετα. [1 5 Πδνοσ εἰϊοα ὈγῪ 

ΔΩΥ Ρῥγο- (Ὁ τιβίίδηῃ ψτιοσ. (ἢ, ΕΖγ., Νε., θη., ΡΏΠ]α, δπὰ (ἢ6 

ΔΡοΟΤΥΡΏΔΙ ῬοΟΚΒ σοηΐδίη 0 τηδηίϊοη οἱ ἰ(. ΤΠΘ 5}]|Θηςς οὗ (6 

50η οἱ ϑιγδοῦ (ς. 170 Β.6.) 15 ΒρΘςῖ}}ν εἰρη! δοδηΐ, βίηςς ἰπ Εσςο] 5. 

441-49 ἢε ρμίνεβ ἃ ἰοῃρ οδίδίοριι οἵ Ηδθῦγενν ὑνοσίῃϊε5. ΤῊ 

Δ βθηςε οἱ Ἐπί. δηά Ώη. ἔγοτγῃ (ἢϊ5 [ἰδ σδὴ ὈῈ Ἔβχρ αἰ πθά ἰῇ ἢο οἴπεσ 
ὙΨΑΥ ἴμδη ἰῃδὶ (ῃς Ῥοοκβ [6] τηρ ἀρουὶ ἴῃ 6 πὶ νεγε ποί γε ντι(εη. 

ΤἼΘ οδαη] οϑί ον άθηςδ οἱ ἴῃς οχἰβίθηςς οἱ Ἐϑί. 5 (ῃῆ6 1,ΧΧἧ νογϑίοῃ, 

ΜΟῚ ἰ5 ἢγϑὶ εἰϊθα ὈΥ 7Οβερθι5 (Ομ. 4. ἱ. 8). Ῥυγίπι 15 ἢγϑί 
τηθηἰ]οηδα ἴῃ 2 Μᾶς. 153 85 “ἴῃς ἀδγὺ οὗ Μογάεοδὶ"" (ῃαΐ [οΠ]ονν5 

{πὸ ἀᾶγ οἱ Νίοδποσ. ΤὨϊ5 σγεΐίεγεηος ἀοθβ ηοΐ βῇον (ῃδΐ Ῥυγίτα 

νγᾶ5 ΟὈϑεσνϑα ἴῃ (6 {1π|6 οἱ 445 Μδοσοδῦδιβ, Ὀυΐ οἱγν ἰῃδὶ ἰἴ ννὰ5 

Κηονῃ ἴο {86 δυίμοσς οἱ 2 Μ8ᾶο. Τα δῦ θοῦ δπα Ὀεδί(ογ ἰηζογπηθα 

δυΐμοῦ οὗ : Μδο. 5745 τηθηςοϑ ἰῃ6 1:21 οἱ Αὐδγ 85 (ῃ6 ἀδγ οἵ 

ΝΙοδηοσ, ψιουΐ στοίθγοηςσα ἴο 115 ργοχί ΠΥ ἴο (η6 ἀδγ οἱ Μογάαε- 

«αἱ. ὝΒΕΟΓΕ ἰ5 ἢο ενϊάθηςο, ἰπογείοσε, ἰΠδὲ Ῥυγίπγ νγὰ5 Καρί ὈγῪ 

186 Ῥαᾳϊδϑι ἰδ [6νν5 Ὀεΐογα (86 τϑί σθηΐ. Β.6. 

(3) Τῆς διἰϑίογιςαὶ βἰδηαροίηϊ οὗ ἰῃ6ς Ῥοοκ ἰπαϊοαΐεβ 115 οὐἱρίῃ 

ἴῃ 1ῃ6 Οτεοκ ρΡεγοά. [Ι1}ἢ 1«ἱ- 1-. 6.411. 88 [ῃ6 δυϊῃοΥ 5ρθᾶκϑ οὗ Π6 

{ἰπ|65 οὗ ΧΕΓΧΘΟΒ 85 ἰοὴρ ραϑϑβεά. Τῇδ ἢδίο οἵ γζοιηδηςα οδϑίὶ δθοιι 

[ῃῆ6 Ῥεγβδίδῃ δρῖγε 450 ἰηάἰοδίθϑ [μὲ 11 ηδα οσρδβεα ἴο εχὶϑί. [η 

4) (ἢς σἰαἰετηθηΐ (Παἱὶ (ἢ6 [6ν5 ἄγε βοδίίογεα δργοδα δηά ἀϊϑρογϑεά 

Διηοηρ 811 ΡΕΟΡ 65 σϑῆοννβ Κηον]εαάρε οἱ ἴῃς Πέασρογα οἵ ἴπ6 Οτθοκ 

Ρετοά. Τα σοηνογβίοη οὗ τυ ἰτὰ465 ἰο [πα αἰ5ηὶ (8:17 97) αἰα 

ποΐ οσοῸΓ ἰῃ ἴῃς Ῥεῖβ. ρογοά, θὰϊ ννὰβ ἃ γεβι] οἱ ἴΠ6 ῥγοβοιγίϊην 

ΖΟ8] οἱ σταςο- οπηδῃ {ἰπη65 (. Μαῖίΐ. 23}}). Ι͂ὴ {π6 ορϊηΐοῃ οὗ 



; ΕΟΤΗΕΚ 

ΤΏΔΩΥ ΟΓἶς5. ΑΠδϑιθγιιϑ᾽ εαϊςὶ οἱ ἀεϑίσιςοιοη (3:3 ΄.) σΘῆοννβ Κηον]- 

βάγε οὗ Απιοσῃ5᾽ ἀειεγτηϊηδίίοη ἴῃ τόρ 8.6. ἰο τοοΐ ουαΐ (ἢε 76νν- 
ἰ5} το]! ρίοῃ. 

(4) Τῆε ἱπιε]]δοίυαὶ βἰδηαροϊηΐ οὗ ἴΠ6 ῬοΟΚ «ἰ5ο ἰηάϊςδίθς 15 

ογὶσίῃ ἰη (ἢε ἰαῖς Οτ. ρετῖοά. ὙΠοΓγα 15 ἢο ἴγᾶςο οὗ ἴ[πΠ6 Μαεβϑίδηὶς 
ἢορε [δι σμαγδοίογιζεα τἢ6 δαγὶν ἀδγϑ οἱἠἨ (ῃς τοϑίογαίίοη οὗ (Π6 

σοι οη 8 ἢ. ὉΤῊδ ὈΪζοΓ Ὠαϊτεα οἵ σεηί165, ἀηα (ἢε Ἰοηρίὶηρ 
ἴογ {πεῖν ἀδβίγυςίοη (ἢ (15 θΟΟΚ αἴβοίοβθαβθ, εγα ἄγϑὶ ἰηἀπςοὰ Ὀγ 
ΑπΕοσ ἢ .5᾽ τοϑοῖνα οἰἴπογ ἴο Ηδ]]θηΪΖα οὐ ἴο Ἔχιοσγαϊηδία ἴῃς παδίϊοῃ. 

Μογαβθοδὶβ γοίιι54] ἴο ον Ὀεΐογε Ηδιηδη (33) ἰ5 ποΐ 'ἰπ δοοοζγά νὴ ἢ 

οἰά Ηφδ. ἀϑᾶρε, Ὀυΐ σῆονν5 ἃ πενν βρί τῖΐ οὗ ἱπάδβρεπὺπάθπος αιυνακοποὰ 

{Πγου ἢ σοηίαοεΐ ψ ἢ (ἢ6 ατεεκβ. ΤῊδ Ργοιηΐηθησα ρίνοῃ ἴο 

δηδηςίαὶ σοηβίἀογαίί οῃϑ (39) 15 α5ο ἰηαϊοδίνε οὗ (Π6 σοταπηογοῖ } 151ΠῈ 

(αἱ ἀδνεϊοροά διηοηρς ἰῃς [δ6νν5 αἀὐυτγίηρ (η6 Οτεεκ ρΡεσοά. Τα 

πδίϊοηδὶ ῥὑγίἀθ Ὀεγείζ οἱ τεϊ σίου θη 5145πὶ ἱπαϊοαίθϑ ἴῃδὶ {86 

ὈοΟΚ νγ»ὰβ ηοίΐ νυ τ6ἢ δἱ ἴῃς {ἰπ|δ οὗ (ῃὸ Μαςοοδθβδη βίγιρρὶε, 

δῖ ἴῃ [ἢς ροτὶοά οὗ ᾿νου] 1655 δηα 561{-σοιῃρ δοδησν [δὶ ἐο]οννοὰ 

[Π6 αἰἰαϊηπιοηΐ οὗ παίίοηδὶ ἱμάἀθροηάθηςα ἴῃ 135 Β.Ὁ. 

(5) Τῇε ἰδησυᾶρε οὗ (ῃ6 Ὀοοΐκ ἰεδα5 ἴο 1(ῃ6 βᾶπηθ σοῃο]βίοῃ. 

[15 ΗΘ. 15 85 ἰαῖΐε ἃ5 ΔΥ ἰῃ (ῃἢ6 ΟἿ,, δηα πηοϑβί γεβθι 65 [δαὶ οἵ 

ἙΕς., θη., (ἢ. Μάδηγ ψοσγαβ ἂζὲ ποῖ ἰουηα εἰβονῃεσγε Ἔχοθρί ἴῃ 

᾿ {6 Μίβῃπηα δηά οἴμεσ σα ηἶσαὶ τυ! ηρ5. Αγδαηγδῖς ἰηθυΘηςα 

' 15 σοηβρί μου 5 ἴῃ αἰοίίοη δηα σοηδβίγυςοη. ὍΤὨδ ϑῖγ]6 15 αν κνγα 

δηα ἰαθοιγοα, ἃπα βἤοννβ (ῃδὶ ἴἢ6 δυΐμογ υϑεά Ηδθῦ. οὐΪγ ἃ5 ἃ 
᾿ΠΠΟγάσυ ἰδῆσυᾶρμο. Τῆα ἰαίς ψοσγαβ οὗ ἴῃς ὈοΟΪΚ ἃγα 85 [ο]]οννϑ:--- 

Ἰπϑν 85 ο" ἀ.λι Ξεϑυτίδο; ΠΝ 816 Ἰαῖς, Μ|ΙϑΒηῖς; ἢν 74 Ες. 65, ἃ8 Αγᾶπι. 

δηὰ Μίβῃπα; ἢ ὍΝ “οοταπιδηα ἴο,᾽ ψθοτα δαγν ΗδΌ. υ568 {πὸ ἀΐγεοι 
ες δαάγοϑββ, 117 4,2 ΟΣ Γῃ. 134 1516 2118 222 2 Γῆ. 202:0. 27. 80 γέ. 1 4315 

Ἷ Ναε. 81 οἱδ; ὉΝ 15, Αγᾶπῃ. ἀηὰ Μίβῃπα; 553 Οαἱ 29 Ες. 51 7}2 ΟὮ. 3, Ῥε. 81 

Ῥτγ. οῦῖ, Ηἰρλ. 61. (ἢ. 2639 (1η ἴἢ686 ἰαῖε ρᾶβϑαρεβ ἴῃς νψοσγὰ πιοϑῃ5 

“μαϑβίθη,᾽ ογαϊΠΑΓΙΪν “εγτ γ᾽); ΤῊ “Ὀγδβιιβ᾽ 15 816 Σ (ἢ. 412 (Ὦ. κμχὶ 

4.5 51 ΕΖ. 2715, ἃ Ἰαῖΐβ ποσὰ ἰηϑίεδα οὗ ἰῃς οἱάθσ δ; "12 “βροὶ!᾽ 9,9. 15. 16 

Ὠπ. 11 2 (Β. 141}. ἴ; 2 118 ἀλ.; γῇ ΗΠἐρῆ. ἱπῆ. ταῦ ἁλ,; 

Π2 “[ογίγεβϑ, ἃ ἰδίς Ἰοδη-νογὰ [Βγουρῃ ἴπῸ Αταῖὰ. 1Ὦ δπαὰ οἵϊ.; 70} 

ΟὨΪΥ ἴῃ Εδῖ. χτ' 77: δ, Ρῇῃ. Ῥοτῖβ.; γρὸ Νέρη. “Ὀε αἴγαϊά,᾽ οπἱ]γ γ5 Πη. 8:11 
τ Ο(Β. 2139; Ὁ; ὉΡ3 “851 οσγ᾽ 45 77, ἰαῖϊε υβᾶρε, 85 Νὰ. 2' ΕΖγ. 833; τγ3 

55. 4. 1.8.3. 01} ἘΖΙ, γ"; Ἢ ΝΊρΑ. δ' ἃ (Ἡ. 2631:1,4. 235 86. 889 ΕΖ. 35). 
5. 53", ἴῃ [86 5εηβ8 οὗ “νγὰ8 ἀείεσγπιηοά, δὴ Ατγαμηαῖβπι; 2.2) “τοὰ᾽ 



ΑΤΗΟΒΚΘΗΙΡ 

15 Οἱ. φ; Ὁ.) ᾿ἰγεδϑυγγ᾽ 3᾽ 47, ΝΗ. δπὰ Ατάπι.; ἥπὶ “ἀτγῖνε᾽ 

341} ΟἿΣ 81.4.2 (Ὦ. 269, ΝΗ. ἀπά Αταπι.; ΓΤ) “τοϑι᾿ 2.5, ἁ.λ.; αν μι “αο- 

᾿ἰνεταπςοθ᾽ 4,4, ἁ.λ., δὴ Αγαπιαϊζίπς ἴογπι; ΡῪῚ 5᾽ Ες. 12, Ασγδπ).; 15] 
951. ἢ ΝΕ. χ᾽ Ες. 31, Ατγάπι.; ὅπ ΗΠ ἡπραὶρ. 4,, ἁ.λ.; τ “νηϊΐα βίυβ᾽ 
16 81:.. Ατᾶτ.; “πιο ΠΗ. 8.11, 2. Ὅλη “Βο] ]ἀαγ᾽ 811 οἱϑ. 3, 85 ἴῃ ΝΗ.; 

ἸΏ Ὧν ωοστε {μαπ᾽ 65, οὗ. Ες. 26 γ15 125) ἃπὰ ΝΗ:; Ἃ) 1. 8 ἴ., ἃ 

Ἰαὶς νοτὰ δπὰ Ατγδπι.; ὃν ρλ. “εχίεπα᾽ 411} ς; 8ι, ΝΗ. δπὰ Ατϑχι.; 

23 ὋΣ ο᾽ ἅ.λ,; 122 4.5 Ες. 815, ἃ5 ἱπ Ατϑπι.; Ὁ) Οαἱ 45 Ες. 25. 39 5. 337 

τ ΓΒ. 22 Νε. 125, 85 ΝΗ. δπὰ Ασγϑπι.; Γῆ)" ΝῸ: τὖ ς', ἰηβίεδα οἵ ΝΌ9 
ΓΙῸ ἴῃ οἱ ἀογ Ροοῖκβ; Ὑτὖϑ “θὲ Ἰερδ]᾽ 85 Ες. 1019113, 85 ΝΗ.; Ἢ “[γθαπ’ 

τιῖ 17} 68, ΟΩΪΥ ἴῃ Εβὶ. διὰ ΝΗ-.; 5 ψ τ ἱπῆ., ἱπιτοάαςσίηρ ἴῃς σοηίεηιβ οὗ 

ἃ Ἰεϊίει οὕ οομηπιδηα, 1τἷἦ3 δηὰ οἵ(.; δῃ ΑΓδπιαῖβιη; ἼΘΝῸ 1} 210 ΟἿΣ, Δῃ 

Ατγαπι. νογὰ; πλτΟ αἰ -Ἐ 28 ἴ., ἂἃῃ Ατᾶπι. ψογά ἰουπα οηἱ]γ ἴῃ ἰᾶῖς ΗςΡ.; 

ἼΜἪ ΠῸ οἾ5, Ὧ5 ἴη ΝΗ:; ΓΟ 24 ἴ.; 80 ΤΟρΌΪΑΓΙΥ ἰη Ὠη., (γ., ΕΖγ., (ῃς 

δηςίθηϊ ἰδησυᾶσε ἀοαβ ποῖ 56 [5 νογὰ ἰῇ 5:1} 18 Γ σοπϑδίγιιςιοη5; ΠΣ 
Ηἰρλ. ἰπξ. 35, σοηβίγ. ντν. ὅςς. ἃ5 ἵπ Ατδᾶπη.; ἢ) 74, Ατγδπι. Ἰοαη-νοσα; 
ἹΔ ΝῸΣ 215. 11 ς᾽, 1Ἰηϑ684 οὗ πε δηςίεηὶ 1Π ΝΣ, ΙΓ ἢ Οσσυγϑ Πογα ΟἹΪΥ ἴῃ 

ἴδε 5εῖ ρῆγαβθε 5" γ᾽ 86; Ὁ ἼὮΡ 81: οἱΎ Πη. 85 τόσ ΟἩ. 21) 2 (ἢ. 2033 
2615, Δπὰ ἴῃ ρεπεγαὶ {ΠῈ υ58ὲ οἱ ἼῸΣ ἰπβίεδα οὗ Υ; πν9 47 τοῦ, οἡΪν ἴῃ 

Ἐδι.; Ὅν; “ἐδβιεηρ, 85 ἰπ ἴῃς ἰδία Ῥοοκβ; ΓΙΗΝἋ “5ε]εςίεα 2᾽, 8ἃ5 ἰπ 

ΝΗ.; Ὁ “ϊηΚ’ οἱ, δῇ Αγὰαπι. Ἰοδη-ψογά; ἽΡΝ γ᾽ 4'- 5 Πη. οὅ; πιῦ 

4579, Δῃ ΑΓατηδίβηη; στ οἱ Επ. 219 8 Νε. ς""; πγοῦ Ρὲ, “ἰταηβίογ᾽ 29, Δἢ 
Ατσπιδίβυῃ; 9.2 411} “1 8ι, Ατγδηι.; ὺξ᾽ “"δἱδραβίεοσ᾽ 1' (ι. 5: ΠΑ 

τ ἁλι; ἡ 815, Αγᾶπι.; ΠῚ 93) τοῦ Πη. «τ, ΑὙΆΠΊ. 

ὃ 26.{. ΑΥΤΗΟΕΞΗΙΡ. 

ΤὨἼΟ ἰηΐθηβα πδίϊοηδὶ βρί γι οὗ [Π15 ὈΟΟΚ δηά [5 ᾿πβογίίοη ἰῃ 1ῃ6 

Οδηοῃ ἰπάϊςαϊς (μαὶ ἰΐ58 δυιῖμοῦ ννγὰ8 ἃ [6ν. ΕἼΟΠῚ 2 ΜῈ ΓΟΔΥ 
ῬΕΣΒΔΡ5 ἰηΐοσ ἰμαΐ 6 Ὀεἰοηρεα ἴο ἴῃς {γῖρε οἱ Βεη)απ)λίη. [Ιῃ τϑ- 
βατὰ ἴο ἢϊδ5 ρίδοβ οἱ γεϑίάθησθ ἱπθῦα ἰ5. ἃ αἰβεγοηςς οἵ ορἰπίοῃ. 

Δ ΠΟἢ τη Κα (δὶ 6 ᾿νε ἴῃ Εργρί. ΒΙοςοῖ {Πἰπκ5 (Πμαΐ Π6 

ψ 85 ἃ Ρᾳἰεϑιϊπδη [οὺν 0 5υτρδίῃϊΖοαά ν] ἢ της ΗΘ ηἰΖὶπρ τλονο- 

τηεηΐ ἰη ἴῃς ἀαγϑ οὗ Απίϊοσυβ. ΟτᾶϊΖ δηα Με] όοοτη ΠΟ] {πμαὶ 6 

τῦᾶ5 Ο0η6 οἵ ἴῃ6 Ῥαϊεβίηἶδη ΟρΡροπεηΐβ οἱ Απίϊοσῃιιβ. ΤΠΘ ΔΌβοποΘ 

οἵ τεΐεγθηςε ἴο [6γυϑαίθπι δηα ἴῃ πγεηίίοη οἱ {πε 76νν5 ““βοαι(ογεὰ 

αὐτοδά δηά αἰβρογϑοα ̓̓  (35) ᾿παϊσαΐε γαίμοσ {παὶ ἴπ6 διιίποῦ νὰ 

ὨΙΠΊ561{ οπε οἱ με 7 έαεῥογα. Τῆαϊ Ηδρ. σου] ποῖ θὲ ντίζθη 

οἰϑ46 οἱ Ῥαϊεβίϊπε, Ἔεχοθρί ἀυγίηρ (ῃ6 Βαρυ]οηΐδη οδρίϊν(γ, 

ἂἃ5 ατἸδΖ δϑϑογίϑ, ἰ5 ΊΟΓΕ ἴἤδη ἀουί{1]. Τα Ῥογϑίδη ψοσαβ δηά 
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(Π6 Κηον]εάρε οἱ Ῥεγϑίδη ουβίοσηϑ ἰδὲ ἴῃ 6 ὈΟΟΚ σοπίδίη5, ϑυρμεϑί 

. ἴῃδί 115 ντῖίοσ ἔνε ἰπ -Ῥϑερα. ῬΌΓΣτη, δ9- τα 58}8}} 966- ῬΤΈΞΟΠΙΥ 
(ὃ 28), ννὰβ ἃ εδϑί οἵ Ἰογείρτι οτἱρίη, δηὰ ἰΐ 15. Ργοῦδθ]α [δαί 118 

ΟὈϑεγνδησα νγ85 ἰδασγῃεα ουϊδάε οἱ Ῥαϊθβϑίίηθ. [{ 15. ἃ ρ]διιϑιδ]ς 
σοη͵θοίυτα (Πα {Π6 δυίΐμοῦ ννὰ8 ἃ Ῥεγβίδη [εὖν 0 Παα σομηε ἴο 

Ἰῖνε ἰπ Τυάαα, δῃηα νυ Ἰβῃθα ἴο σοτωμηθπά ἴῃς οὔβεγναηος οἱ ῬαΣΠὶ 
ἰο ἴῃ6 Ρθορίδα οὗ (μαΐ Ἰδηά. 

ὃ 27. ἨΗΙΒΤΟΕΙΟΑΙ, ΟΗΑΒΑΟΤΕΕ ΟΡ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ἘὸῪογ ἴδε Ὠἰβίογυ οἱ ορὶηίοῃ, 566 ὃ 39. [ἴῃ τορασά ἰο (ἢ Ὠἰβίοσιςδὶ 

σμαγδοίογ οἱ Ἐϑί., ἴῃς {ο]ονίηρ [οἰ τᾶ  Ὀς ποίεα:-- 
(1) Τα θοΟΚ νυ ϑῆθβ ἴο 6 ἰδίθῃ ἃ5 Πιβίοσυ. [{ Ὀαρίῃβ ψ1} 

{Π6 σοηνοηίοηδὶ ἔογγηι]α “πα ἰΐ οδπηθ ἴο ρ455,᾽ ἡ ΠΙσῆ Ρυ[5 ἰΐ ἰηΐο 

[ὴ6 Θδαιδηςε οἱ ἴῃς Ὠἰϊδίογίςα] θοοΚβ. Τῆς ἀγρυτσηθηΐ ἴογ ἴῃς οὈ- 

βεύνδηςα οἱ Ῥιυγίπὶ 8150 ἢδ5 0 ἴοσεε 1655 (ἢ6 ὄνθηῖβ πασταῖθα 
δοίι }]ν οσουττεα. δίγα ασ οἸ]αἰπη5, ποννανεσ, ἃγα πηδᾶς ὈΥ Τοη., 

Ευ., δηά ρατίβ οἱ (ἢ., [Παἴ εδηηοΐ Ὀὲ Πε]α ἴο Ρὲ Ὠιἰϑίοσγίςαὶ. 

(2) ΤΙ ῬοοΟκΚ 85 γεραγαδα 8ἃ5 Ὠϊϑίοσγιςδὶ Ὁν ἴπ6 [εν ϑἢ δυςῃογΊ- 

(165 ψῇῆο δά εἀ 1 το (6 (δποη; Ὀαΐ {Ποῦ ορίηΐοη ἢδ5 πο οτἰςδὶ 

νδ]ι6, ἱπαϑυη ἢ 85 ἰξ ἰ5 Ποίοσι ου ΒΥ ἱποοιτθοὶ ἴῃ στερασγὰ ἴο οἴμεγ 
ὈοοΚβ οὗ (ῃς ΟἿ. 

(3) Α ἴον οἵ ἴῃς 5Βἰαίεμηθηΐβ οἱ Εβί. ἀγὰ σοηβγιηθδα ὈΥ οχίοσηϑὶ 

Ὠἰϑίογιςδὶ ονϊάεῆσθ. ΑΠδβιογα5 ἰ5 ἃ Ὠἰβίοσιςδὶ ρούϑοηδρα (οἷ. ὃ 22), 

δηἀ (ἢς Ρἱεΐυγα οὗ ἰδ σμδγδαςοίεγ ρίνθη ἴῃ Ἐπί. ἃ5 ἃ βεῆϑιιδὶ δηᾷ ςᾶ- 

Ρτοίουβ ἀεβροῖ σουσοϑροηᾶβ ἢ (ἢ6 δοσουηΐ οἱ Χογχαθ ψίνεη 

Ὀν Ἡετγοάοίῃ5, νἱϊ. ἴχ.; Αβϑςῃ. }6γ5. 467 ἢ., [υν. χ. 174-18}; γεῖ 

ΤΩΟΠΔΙΟὮΒ οἱ [5 ρὲ Έσα σοπητηοῃ ἴῃ ἴμε δησϊθηΐ Ογϊεηΐϊ, δπά 

[π6 παιταίϊνε σοηίδίη5 50 {{{{|6 [Πδΐ 15 σμαγδοίοσιβίϊς, [δὶ θαυ! οῖ 

ΒΟ ΠΟ Υ5 γ γα Δ 0 ]6 ἴο ἰάθη γ Αμαβϑαθγιβ ΜΠ ΘΝΈΓΥ οἠδ οἱ (ῃ6 

Κίηρβ οἱ Μεαϊΐϊα ἃπά Ῥεγβϑίαβ. Τὰδ ἱποϊαθηίβ οἱ βίου σδὴ Ὀὲ δἰ(οὰ 

ἰηΐο {μ6 Πα οἱ Χεοῦχο ψιίπουΐ στοαί αἰβηου!γ. Ηδ τεϊρηθα 20 
γεδγβ, δηά Εδβί. ροεὲβ Π0 Πίρῃεγ (ἢδΔηῃ [5 121}, ΟΥ̓ ῬΟββίΟΪΥ ἢἰβ5 τ 3(ἢ 

γΘΑΣ (3᾽- 2. ὙΠῸ Ῥαπαιοί ἰῃ (ῃ6 34 γδᾶγ (1) πΊΔΥ Ρ] Δ ΘΙ ὈΪῪ 

Ὀὲ σοπηθ πο 4 νυ [Π6 στοαὶ σοιης!] Μν σῇ Χεγχοϑ μ6]4 Ὀεΐογε ἢ15 

ἱηναβίοη οἵ ἄἀτεεςε (Ηετγοά. νι]. 8). ὙὍε ἴουγ γεγο (ῃδί ᾿ηἰεγνοηθα 

βεΐνθεῃ ἴΠ6 ἀδροβιίίοη οὗ γαβϑῃς δηὰ (μ6 σογοηδίίοη οὗ Ἐβίῃεσ 



ΗΙΘΤΟΕΙΓΑΙ, ΟΓΗΑΒΑΟΤΕΚ όο 

Βοψανεσγ, ποὶ πη ργο ὈΪΥ πᾶνε Ὀδεη ογίρίηδ!γ ττιτοη ΌΥ ἴῃς δυΐδοῦ 

(νππουῖ [Ὡς γοα) Υγο. ὙὍῊ5 ἴοστηὰ ψου]Ἱὰ δαϑὴ] Ὀεσοπια ν)Ό 0, ἴδ 6 

Ὁ τερ δοίης ἴῃς ἔνο [εἴΐεσβ γ1᾽" (ἢ). ΜΜάαγα. (Εμηά., ὑ. 69) {μη κΚ8 τῃδὶ 

ἴδεγε ψεγε οὐ βίη} ΟἿΪΥ ἴσχεο ΠδπΊ65 ἰπ [ΠΪ5 15ϊ, 85 'π (ὦ δηὰ Πη. 63, 
δηα {πὶ [8ε [|15ῖ οἱ βενεῃ 888 ὑδεὴ τηδηιυξδοιυγοα ἰη 41 Όγ ἰηϑεγιίοη οὗ 
γαγδηῖβ δηὰ πδπιεβ Ὀοιτονεα ἔγοπι οἴπετ ραγίβ οὗ τῆς Βοοκ. 

αι. 5. ἸΩΘὉ: ἈΓαπιμοῆαη 3: κοι 6: Μωομαας ἘΠ: οτα. Φ1,.. 1 
το, ἸΌΝ: ἸΘῸΡ Ο: Μαριμοδαη 3: «φοῶδδο 35: Μουχαιος (ῷ: Βουγαιος 
,: ΠἸολδς (Μαγάοοϊαι5) Ὦ,. Ορρετγὶ εαυδῖεβ τὶ Ῥεσβ. ώμμλῆηπα, 
οἰ γεγο"; δοῆῃςΐ., ἢ θΚτ. Μωεροάμα, "εἰουά.᾽ 

2, Ν2: 80 5 Ν2 Βγ. ( Β' 6 Βδᾶ.: 5) ΝῚ ΒΣ Μ Νοσζί: Ἐρεὶ 3: σι 

: οἵη. ὦ (ν. " Γαι): Γωγαιον 1,.. ΤΙῃ 25.185. 5: εἰ Κ: Γαι (ὦ (Γαην 240): 

Γωγαίον 93δ: Βουγαιος 1, ([ωὡγαιος 936): Ορρεο Ὦ,. ἘΒεηΐεγ (Μοπαίφηα- 

γε, Ὁ. 192) ζοπιρᾶσγοβ 5Κγ. ἅέα, “δυηυςῆ᾽,; Ἐοεαΐχεσ (068. Τλε5. ΑἍ0., 

Ρ. 83) σοιραγεβ ᾿Ηγίας, δὴ οὔἶιοοσ οὗ Χογχοβ ((ἰεβἰ845, Ῥεγϑ., ες. 24; Ηογ. 

ἶχ. 33); ϑοβδαῖ. οοσραγοβ Ο. Βδςίγ. ΗΠ ερᾶο, "Ῥοββεβϑίης Ὀδδυῖξα! οονν8.ἢ 

27, ἍΒΌΝ: ΠΟΠΊΠΟΗΙ ἰἀεπιβεοά ἢ Ῥοτβ. δίάγα, “βἰαγ᾽; Ὀυΐ, 8ο- 

οογάϊης ἴο [εηϑϑη, Ξξξ ]σπέαγ, ἰῃς Βαδυ]οπίδη σοάε85 (5366 ὃ 28). 

2", τὴ ῦν : ϑοτης σοὐά. 5 Βι;: οὐ Ο ΒΔ. Ο: δϑωεραραεὶ 3: 

Θ: Γαι ὦ (Σασαγαζ 936): οἴῃ. 1.. ϑεβεῖ. ἰάδηιθο5 ἢ Ο. Βδείγ. 

ϑδάσακεπαμί, 'οπα δηχίοιβ ἴο ἰδαγῃ"; πιοϑὲ σοϊῃηπηθηϊδίοσβ βιρβεβῖ ΠΟ 
Ἰἀοηδοδίϊοη. 

1Ἐ, 103, 58εὲ δῦονε (119) Ν23. 
25 62, φημ: Τλατες 3: .νϑὲ 6: οπι. ὦ (4.3 Θαρρα): Θεδευτου Ι, 

(Α12): Θαρας ο3ὺ Ἐ: Θαρραν 240: Θεοδεστος 705. χί. ὃ 207 νγ. νᾶτ.: Τε- 

ἀεείες Ὦ. Ορρετῖ σοπραγεβ ἢ Τ γί αίες; Γ[ϑιϊ, ἢ Ν. Ῥετσβ. Τωγελ, 

“Βυτη᾽; ϑοδοῖ., στὰ Ῥεῖβ. Ταγεδα, ᾿ἀσδῖγο,, 566 δῦονα (119) ΝΓ,2Ν. 

31 54.ν 05: Κντβ8. [ῃ6 βᾶπιθ: (οά. 19 885 ἄμμαν. Ορροτγῖ δῃὰ τηοϑβῖ οὗ 

ἴδ οἱάεγ ςοπιηῖ. σοππεοῖ ψῖἢ Ν. Ρεῖβ. αριαγμῆ, ϑαρροβίηψ δῇ Ο. Ῥεῖϑβ. 
ἔοτσα απαμᾶ, “1Ἰυβιγίουβ.᾽ Ἐδν. ἰἀοηδε5 νὰ Οριαρες, ἃ Ῥεῖϑβ. 

ὭΔΙΏΘ ἰῃ οἰαϑϑῖςδὶ ττὶῖοῦβ, ἢ] ἢ Πε τοραγαβ 85 εἰυπλοϊοσχίο δ! } ἴῃς 58 πὶ 

ἃ5 Ειριθηες. ΒοηΐεΥ (πη Βοτγί. Οοηι. α. ἰ.) σοτάραγεβ Ρεσβ. ορια ξξ δῖτ. 

δομα, ἴῃς βδοσοὰ αἀγίηκ. ανιαη,Ξ- ϑοριαπ, Μ1]1 ἴδῃ πιο “ΟΗδΓΟΣ 

οὗ ἴῃς .5ο;»»"α᾽ (30 5.Πεῖ.). 71εἤβεη, ΨΖΙΚΜ. τ802, ΡΡ. 58 ἥ-, ἰάδηςῆο5 

8 ΕΗ μηιδαπ οὐ Ἡ μριριαη, ἴῃς ΓςὨϊεΐ μοὰ οὗ ἴῃς ΕἸαπιϊῖεβ. [1ῃ (ἢ ϊ5 

Υἱενν Ὠς 15 (οἱ οννεαὰ ΌΥ πιδὴν γεσεηΐ οὐ τἰς5 (5ες ὃ 28). 
3, ΝΌΟΣ: γϑοσι Θ: Αμαδαθον Φ1,: Αναμαθαδον Α: Αμαθον το: 

Αμαδαθουν 93α: Αμαθαδον τού: οπι. Ὦ;. Βεπίοεγ, Ορρετγί, δπὰ ϑεδεῖ. 

ἰάθη νὰ ΠΕ δν»πα-ἀἄία, “αἴνει Ὁν Ηἄνια’ (ἴῃς βδογεὰ ἀτγίηκ). Οεί. 

φομρᾶσεβ 1} Δ}-ἀἄϊα, "αίνει Ὀγ ἴῃς πιοοη.᾿ ῬΡοῖϊ (ΖΩΜΟ. τ8ςο, 

Ρ. 424) ἰάεπεϊβεβ ἢ Μαδάτης. ΤΘηϑθη 5668 ἃ σοπηρουηά οὗ 186 88π|6 

εοὰ ΗἸμερεριαη ἃ5 ἴῃ ΤΠ απιαι. 
3,, ΝΕ; φμὲ ἐγαί ὧδ ϑἰῆγῥε Αραρ 8: Βονγαιον ὦ 1,: Μακεδόνα 1, (Α1}): 



ΕΘΤΗΒΕ 

Γωγαιον 934: Ουγαιον (: οπι. 44, τοῦ Ἅ,. Ορροετί οεἰαΐτηβ {πὲ ἰϊ τηθϑῃ5 

“Ῥεϊοηφίης ἴο ἴδε ἰσῖρε Α΄ σαξί᾽ (ΞΞ Α ραρί), ταεπιϊοηθα ἰῃ [με 1ηϑοσι ρίο 5 

οὗ ϑαγζοὴ (ο΄. ΝΝΊΠοΚΙογ, δαγροη, Ρ. 110). Ηδιρὶ τοραγάβ ἰὰ 85 ἃ ᾿οζ- 
τυρίίοη οὗ “νΝ)5, “ἴῃς Οορϊτε᾽ (ς΄. ΕΖ. 38). Μοβῖ οοπηπι. [μηκ [μδῖ 1ἴ 

ἸΏ6ΔΠη8 ἃ ἀεβοοηάδηϊ οὗ ἰῃῆς Αγαρς τηεηςοηδα ἰῃ 1 5. 1ς (566 σοπλ. ΟἹ 3)). 

45.5.5. 10. δῆ: ἡδπ νατ. Ος.: Αὐδαοῖς 3: «ἐσι : Αχραθαιον(ὦ: Αχραῦθεον 

Α: Εγχραδαιον 44: Αθακ ο3Ὁ: ΕΎχραθαιον τοῦ: Αθαχ (. Ορρετῖὶ ἰάεπτῖ- 

ἢς5 ψῖῖ ΤΠ ἄίακα, “ᾳοοά᾽; ϑεπεῖ., ψ ἢ Ο. Βδείσ. Ἡαη-ἰαξα, “ςουτίετ." 
510. 14. 615, ῷη!; Ζαγες Ά: ΨΨΗ : Ζωσαραν (Φ1,: Σωσαραν Α: Ζαρασαν 

(Γαΐζασαν, Τ᾽ αζαγαν) 705. χὶ. ὃ 24ς: Ζοδαγγα ((οξαγγα) Ὦ,: Ζωραν οὗ. 

Ορρετῖ δπὰ Βδν. σοπηεοῖ ἢ Ῥεγβ. Ζανγα, “ᾳο]ά᾽ (ς΄. νΌ]]ετβ, Σεσίοοη, 

ἰϊ. τ)8Ὁ); ϑεμεῖ., σῇ Ο. Βαςοῖσ. Ζαγεῖ, "ἀεβίσουβ.᾽ 77εηθεοη, ΖΑΚΩΜ. 

1892, ϑυρρεβὶβ δὶ ΤΡ τᾶν Ὀδὰ ἃ σογγυρίίοη οὗ Φ΄Ὴ) (ς΄. ἴῃς ἔογτηβ ἱπ 

506 οὗ {ῃε Ντϑβ. δῦονθ), ἂἀηὰ (μΐ Φ΄Σ) πιδὺ Ὀὲ {Πε6 β8πιῈ 85 ἴῃ ΕἸδυῖς 

κοάε585 Κὐγίσθα. ΟΣ ἰαΐβε 6 μᾶ8 Ὀδεὴ ἱποηθα ἴο ἰάθη Ὑ ΠΕ ὙΠ 
δέγίς, ἰῃε Βαρυ]οηΐδη σοάά685 οὗ ψῖης (5ες ἢ 28). 

97, ΝΥ ΘΒ: 50 ΑἹ (πὶῖὴ 5114}1 γ): Φαρσαν και Νεσταιν ΒΝ ς2, 248, 

Α]ά.: Φαρσαν(»ν)εσταί()ν ΝΑ ςς, 64, 243: Φαρσαν ],: Φαρσαννεσιαν τοϑα: 

Φαρσανιστὴν 240: Φαρσενδαθα ο3ὃ: Φαρσανδαθα(: Ζο;.....6 βν: 2ο;..8... 

Θιχῦ: οπι. Ὦ. Βεηΐεγ, Κεοἠίηδοιγ., ἀπὰ Ορρεγί ἱπίογργεϊ δ Ῥεσ. 
Εναςπα-ἀἄϊα, “σίνει ἴο ῥγαγεγ᾽; δνν., 25 ρίνθβῃ ἴἰο Ῥεγϑία, οὔ {86 

Ῥετγβίδηβϑ᾽; ϑεδοῖ., ἃ5 Ροῦβ. Ῥαγεπποάᾶδία, “[οττηβά ἔοσ ἀδίεηςε.᾽ Ασοοσγά- 

ἴῃ ἴο [υδιὶ (Εγαπ. Ν᾽ ανιδη, Ὁ. 243), ἴδε πηι οσουγβ ἰῃ ΡΈ. Ἰδϊἰο β οὴ ἃ 

8568]. (ζ΄. α15ο ἴῃε Ῥεοῦβ. πδπιῈὲ Παρσώνδης. ᾿ 

9, Πρ τ: Θείρμοη Ά: οὐδ θλ: οῶ), βιαῦ: Δελῴων ὦ: 
ἀδελφῶν κἜ: καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 1,: Δελῴον ο4Ὁ, τοϑα: οπι. Ἶ;. 

Αοοοτάϊης ἰο αν. “Φαίῤῥῥοη, ΜἈΪΟΘΗ ἴῃ Ῥεγβίδη πλυϑὲ ἤᾶνε Ὀδθη 2) αγ- 

ρἤοπ οὐ Ῥαγροη, ἰδ Ῥσόρδῦὶν ἰῃς Ῥεῦβ. γεργοϑοηΐδιίῖνε οὗ [86 9]κσ. 

Ταγρὲη, “αττορδηι᾽" (5 Π]Πγὶγ Ορρετγί, δ. μοῖ.). 

οἵ, κπϑον: Ἑςρμαίμα 3: Σαιλοὶ δ: Φασγα ὦ: Φιαγα κΞ: Φαγα Α: 

ῷαρνα 1,: Αφαρναρ 9ο3α: Φαστα 74, γ6ὺ: Αριφαθα ο3: Φαγγα 240: 

Ασῴφαθα ΓΟ: οτῃ. Ὦ. Βεηίεγ, αν., ϑεμοῖ,, ἀπά Ορροετγὶ σοππεοὶ ἢ 

αξρβα, “Ὠογβ6,᾽ ἀπὰ γεραγά 85 ἃ 5ϑῃογίεηθα ἔογῃι οὗ 45,2αάᾶία, "αἰὐϊεὰ ψ ἢ 

ἃ Ὦοτβα,᾽ ὦ.6.,) “Βογβογδῃ, οὔ 'ρίνεη ΌΥ με βδογεαὰ ἢογϑθ᾽ (ο΄. 65. Τ ες. 

Αἀά., Ὁ. γ1). 
9", ΝΒ: λῶν; θ.: ολὴι,09 θινῦ; Φαραδαθα ὦ: Φαρααθα 

ν: Βαρδαθα Α: Γαγαφαρδαθα 1,: Θαρδαθα 71, 74, 120, 236: Φουρα- 

θα οκλὖ: Φαρδαθα 243, 249, ΑἸΙά.: Φοραδαθα (: οπι. Ὦ. Αοοογαϊΐηρς 

ἰο Βεηξεγεεριγ- ἀἄία, “πίνε ὉΥ ἰοῖ, οὐ ἔδϊε᾽; δοοοσάϊην ἴο Ορροτῖ,Ξξ 

Ῥεῖβ. Ῥηγμυαία, “αροὰ᾽; δοοογαΐης ἴο Βδνν.,Ξξ Ῥαγη-γαέμα, “Βανίης 

ΤΔΩΥ σπατγοῖβ᾽; δοοοσγάϊΐηρ ἴο δοποῖ,, ΞΟ. Βαςίσ, Ῥομγιία, “ταουπηίδιη.᾽ 

9", οῦπν: δὰ) σ᾽: Βαρσα Β: Βαρελ κ Α: Βαρεα τηΔηΥ ςοὐά.: τοὺς 

ἑτέρους 71: οἵη. 1, Ὦ. Ατςοοταϊηρς ἴο }υ81] (Εγαη. ΝΡ η), Ξε δόλιος; 
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δεςογάϊης ἴο ϑεπεῖ., Ξε 4 ἀἄγγα, “Ποπουγαθὶςο᾽; δοςογάϊπα ἴο Ορροετῖ,-Ξ 
Αἀαϊγα (ίοτ Αἀαγάΐγα), "Ὀτγανε.᾽ 

9" ΝΟΛΝῚ: δ μω) ϑι: κω ϑιχῦ: Σαρβαχα (ὦ: Σαρβακα Ξ5οτὴς 

ςοὐά.: Σαρμαχα 6: Σαρμακα 120: Σαραβαχα 216: Αριδαθα ο4ὺ, (: ο΄. 

1,,7γ1, Ὦ. Δοεςοογαϊης ἴο Βεηΐευ,Ξε ΗΠ αγτ-ἀἄϊα, "αἴνει Ὁγ Ηδτὶ (ν 5 ηυ)᾽,; 

δεςογάϊης ἴο δν., ξξ ἡ γέ-ἀἄία, “βεπετοιβ᾽; δοοογάϊης ἴἰο Ορρετγῖὶ δηὰ 
ϑεδοεῖ,,Ξε 4 γἱγα-ἀαία, “ϑρτυης ἔτοπι ἴῃς Ασγγδη. 

9, ΝΠ ΔΘ: ΝΟΦῸἪΡ (ῬΟΙἢ Φ δηά Ὁ 5π14}}) Ο: Ῥπεγηιεσία 3: ξαδλφο, οἷ 

ϑι: δα βιχῦ: Μαρμασιμα ὦ: Μαρμασιμ πὶ τς, 64, 243, 448, 

ΑἸΙά.: Μαρμασιμνα Α: Μαρμασιαν Ν: Σαρμασιν 74: Σαρμασιμ γ6: 

Μαρμασαιμα 1,: Σααρμασιμ 120: Σααρμασειμ 216: Φαρμοσθα ο43Ὁ: Φαρ- 

μασθα (: οἴῃ. Ὦ.. Αεοογάϊης ἴο ΒεμδτΥ, Ξε 5Κσ. Ῥαγανιεολία, “ἴῃς 

στοαῖοϑι᾽; τα] εὶνγ Εδνν., Ξε Ρεσβ. Σ᾿ γα-»οδεϊδία, "ῥγανιαρημ5᾽ (50 8150 

Ορρετῖ δπὰ ϑς.ςβεΐ.). 

9,5, ὍΝ: οὐδ (Ὁ: Αρσαιον ὦ (τ. ψ ἢ πεχὶ): Αρσεον ν: Αρισαι 

οϑὸ, Ο: οἵ. 1, ὮΏ. Οοπιηροβεά, δοοογαϊΐϊπς ἴο δν., ἔσοτπι της ἱπίθηϑβίνε 
Ραγίῖςοϊε σγί δπα ς6γα, “ἴο σοηηθογ,᾽ οὐ “ἴο ρο.᾽ Αεςοογάϊης ἴο Ορρεεῖ, 
πε ἴστὰς τεδαϊηρ 15 ἸτὉἽΝ Αἰ γγίξξξε Αγίαςᾶγα, ᾿5ϑῃαάε οὗ δὴ Αγγδη. Ας- 

οοταϊΐηρ ἴο ϑεπεῖ., Ξε ϑκγ. 4γγα-ἐαγα, “Πανίης Ατγδη ρσοροτγίυ. 
9᾽, ΠΝ: δὴ] 9: Ρουφαιον ὦ: Ῥουῴανον Α: Αρουφαιον Ν ςς, 64, 

γ4, 76, τοϑα, 12ο, 236, 243, 248, ΑἸά.: Αριδαι ο3ὁ, (: οπι. 1, Ὦ. Ἐαδν. 

τεζαγαὰβ 85 ςοϊῃροϑβεὰ οὗ ἴδε ἰπἰδηβῖνε ρδτγίϊοϊς αγέ δηὰ ἴῃς τοοῖ ἄα, “αἰνε᾽; 
δεςοζαϊης ἴο 665. 7λες. 4 ἀά.,ΞΞ ΗΠ αγί-ἀαγας, “Ῥίεαβυγε οὗ Ηατγὶ"; δεοογά- 
ἴηχ ἴο ϑομεῖ.,Ξξ γγα-ἀἄγα, "αἰἶτ οὗ της Ατγδη." 

9᾽, ΝΡ): Ιᾶτρε 1, 5π|4}}1; 80 Α͂: 7εσαίμα 3:. ΖοῚ : Ζαβουθαιον ῷ: 

Ζαβουδεθαν κ: Ζαβονγαθα Α: Ζαβονθαιθαν Ν᾽ ςς, 64, 243, 248, ΑἸά.: 

Ζαφουδαιδαν ς2: Ζαβουθαθαν τοϑα: Ιζαθονθ 1,: Βαιζαθα (: Οναιζαθα 

οὐ. Βεηΐευ ἰάἀδηῖβ65 ἢ Ῥοτβ. ἡγ͵αλγαξ-ἀἄια, “αι οἱ τῇς ΜΙ 

Οπε᾿; 5.1 }|Ασ]γ Ορρογτὶ. Εδνν. ἰάθη 1ῆεβ. ἢ γαγμ-ξαίμα, ᾿Ξἰτοης ἃ5 

[δε τῖπα;,᾽ ἀηα ϑομεῖ. ψ ἢ Ο. Βαςίγ. αγα-ξᾶϊα, “5οῃ οἵ τηδίυτγὶγ.᾽ 
Ετοπὶ τῇς ἀῦονβ βΌΓΝΟΥ 1 ἀρρθᾶτβ ἴΠδἱ ἴῃς ἰοχί οὗ ἴΠ88 ΠδΠη65 ἰβ νεΎῪ 

ἀποεγίδίη, ἰμαὶ ἴἤογα 18 ΠῸ ἀρτγθεπιεηῖ ἃ5 ἴο ἱπεῖγ Ῥετγβ. ἸΔἀθηςθοδίίοηβ, 

δηὰ [δὶ ποηε οὗ ἴπῸ βυρροβεα Ῥεγϑ. ἢδπι65 ἃγε οἴμεσγνν δε Κποινῃ. 

(5) ϑοπῖδ οἱ ἴῃς βἰαϊεπγηεηΐβ οὗ (Π15 θοοΐς γε σοηϊγδαϊςϊθα Ὀγ 16 

Οσγοοκ Ἠιϑίογίδηβ. ΕῸΥ ἰηβίδησθ, ἀυγίηρ (Π6 ρΡεγοα Ὀεΐνθοη (ἢ6 

1 δηά (Π6 12ίἢ γὙϑᾶγ (2.5 37) ΧΟγχθϑ᾽ αθθη ννᾶ5 ποῖ Εβίῃογ Ρὰϊΐ 

Ατηοδϑίσβ (Ηεγ. νἱϊ. 114; ΙΧ. 112). ϑίηςε ϑ. δ) ρογ᾿5 ἰἀδης Ποδίϊοη 

οἵ ΑΠδϑιεγιθ ΜΠ ΧΕΥΧΟΘ ᾿ἴἴ ἢΔ5 Ὀδδῃ ΟὐβίοπΊαΓΥ ἴο ἰἀΘην 

ἘΙΠοΣ ἢ Απηοϑίσίβ, θὰΐϊ [15 15 Ῥῃοηδί Δ} ν ἱπηρόββῖθ]6. 68 

Κπονν αἷϑο ἔγοπὶ Ηδσ. νἱῖ. 61; (ἰδβϑῖαβ, χϑὁ, [ῃαὶ Απηθϑίγὶ5 ννὰ5 ηοΐ ἃ 

7ἐννεθ5, θα. [ῃ6 ἀδυρῃίεγ οὗ ἃ Ρεγϑίδη ρθηθγαὶ, πα (Παἱ 586 πηαγτὶεά 



2 ΕΞΤΗΒΕ 

ΧοΓΧΘΒ ἰοηρ Ὀείογε (ῃς δοίίοη οἵ (ἢἷ5 θοοΚ θερίηβ5. ΤὨδ βυρρεβίίοη 

οὗ ϑάγςθ, (αὶ ΕΞΙ ΕΓ ννὰ5 ποῖ [6 δείυ δ] χυθθῃ, Ὀὰΐ οηἷΐν ἃ τουδὶ 

ἰανουγίο, ἰ5 σοηίγασυ ἴο ἴῃς βἰαιϊεπηεηΐ οἱ 2". 

Ασοοτγαϊΐηρ ἴο 1! 8", ἰῃ6 Ῥεγβϑίδῃ ΘΠΊΡΙΓΕ ννᾶ5 αἰν ἀβα ἰηΐο 127 

ΒδίΓΔΡΙ65, Ὀυϊ Ηδγ. 11]. 890 Κηονν5 ΟἿΪΥ 20, δηὰ ἴῃς Αςμαιϊηθηϊδῃ 

᾿Π5ΟΓΙΡΓΪΟΠ5 ΠΑΙΘ ΠΟ ΠΊΟΓΕ [ἤδη 27 (1 566 σοπΊ. α. ἰ.). [πῃ τ’. 

1{ 15 ἀβϑιιτηθά (πὶ Ῥογβίδη ψοσηθη ΜΈΓ νϑ]δα, δπα (παῖ {πον σου ά 

ποῖ 5ῆονν {ποιηβεῖνεϑ δί (θαϑίϑ, θαἱ {Π15 15 σοῃίγασγυ ἴο {Π6 [65 ΕΠΊΟΩΥ 

οὗ οἸα55|ς4] νυσοσβ (οὐ. Ηδγ. ἰχ. τὸ Δ). 80 ἴα ἃ5 γε Κῆον, ἴῃδγα 
ν 85 ὯῸ Γδάϑοῦ ΨΥ αϑῃϊὶ ϑῃοι]ὰ τγοίυδα ἴο ϑῆονν ἢθγβεὶ ἴο τῆς 
ιεϑίβ. Τῆδ βἰαϊαπηθηΐ ἰῃαΐ ἰῃ6 ἰανν5 οἱ ἰῃες Μεοάθβ δηα Ῥεγϑίδῃϑ 

σου]ά ποῖ 6 δἰϊογεα (1:" 85), ν ]σ ἢ ἀΡΡΘΑΓΒ [50 ἰη ἴῃς ἰαῖε θοοκ 

οἱ ΠΔηῖεὶ (65.2)), 5 υποοηβτηηθα ὈΥ ΔΠΥ ἃποίεηὶ ονίάθηςα. [Ιΐ 15 

ἃ [εν ]5ἢ ἰεροηα ἰΠαΐ ἰ5 Ἰηἰγοάυςοα Πογα ἴογ (6 5 Κα οὗ πιδκίηρ 

1ῃ6 ἀξδοῖδα οἱ Ριυτγίπι πλοῦα Ὀἰπάϊησ. ὍΘ Ιάδὰ [δῖ πο ρεγϑοῃ σου] 
ΔΡΡγοδοὴ ἴῃς Κίηρ ψιουΐ σι ΠΊΠΊΟ0 5 οἡ Ρδίη οἵ ἀδδίῃ (4), 50 

[μα΄ [Π6 οὐἱγ ννὺ ἰῃ ψηΐσἢ ἘΠ σου]ὰ σοπιηχιηϊσαῖα ἢ ΠΘΓ 
᾿ΠυϑΡηα ννὰ5 Ὀγ τι βκίηρ μεσ ᾿Π6, 5 δὴ οἴεςίίνε [εδίυσε ἰῃ [(ἢς δἴογυ, 

θαΐ 5 σοΠίΓΑΓΥ ἴο 4}} [πᾶὶ ψψὲ Κπονν οὗ οἷά Ῥεγϑίδη Ἵσουτγί 1[Π{π (οΓ 

[γί Ποῦ ἀοία }5, 566 [ῃ6 σοπη] ΠίδσΥ οὐ ἴἢ656 Ρ8558965). 

(6) ΤΠΕΓΟ ἃῖὸ ἃ πυπῦοΓ οἵ ἱποϊἀδηΐβ ἰῃ Εϑι. νη ϊςῃ, δι ουρἢῃ 

6 οἀηηοῖ Ὀ6 5ῇοννῃι ἴο Ὀ6 πῃ ϊδίογιοδὶ, ἃγαὸ γαῖ 50 σοῃίγασγυ ἴο 
Ῥογϑίδη ἰᾶνν ΔΠπα ουϑίοπιὶ ἃ5 ἴο Ὀ6 ᾿ρσγοῦαῦϊθ. ὙΠυβ ἴπ6 βυρρο5- 

ἰοη οὗ (6 Κίηρ᾽5 βεγνδηίβ (22) δηά (Πς εαϊςΐ οὗ ἴῃς Κίηρ (2. 5) 

[δ πα ἀθῃ5 οἱ 4]} ῃδίοῃϑβ σῃου!α ὈῈ ρδίμεγεα ἰὴ ογάδγ (Πδΐ ἔγογῃ 

[θὰ ἢδ ταϊρῇΐ βοϊεςί ἃ βϑυσσθββοῦ ἴο ναβῃῖὶ, ἀηα ἴδ σὨοῖςς οὗ ΕβίΠεν 

ΜΠ Ποῦ Πα ΌΪΓΥ ἃ5 ἴο ΠῚ γὰςθ (2'5. 17), ἃΓ6 σοηίΓΑΓΥ ἴο [Π6 ἰανν οἱ 

[ες Ανεβία δηὰ [πε ἰθϑιποὴγ οὗ ΗδΘΓ. 11}. 84, (δὶ {πε Οὐδοη πὶρῃϊ 

θὲ ϑεθοίθα οηἱγ ἔγοπὶ βθνθὴ οἱ ἰῃθ ποῦ οϑὶ Ρεγβίδῃ ἴ8π11}165ὅ. Μοτγ- 

ἀδοαὶ᾽5 ἔγχεα δοσθθθ ἴο ΕβίΠοΥ (21: 432-11) 15 σοΠΊΓΑΤΥ ἴο ἴΠ6 συδίοχῃ 

οἱ Οτίεηϊαὶ παγεπηθ. Ασσοσγαϊηρ ἴο 41 δ τηϊρῃΐ ἤᾶνα βηΐίεγοα, 

ρυΐ ἔογ ἴῃς ἔαςϊ παΐ ἢ6 ννᾶϑ ἀγεϑϑβα ἴὴ βδοκοϊοίῃ. ὍΤῇα δρροϊηῖ- 

τηθηΐ οἵ ἴννο [ογείρῃηογθ, Ηδιηδη ἴῃς Αγραρὶίς (σ΄. Νὰ. 241 τ 8. 1.55), 

8η4 Μογάβδοβδὶ πὸ Τ7ενν, ἃ5 ὈΓΙΠΊ6 ΤᾺ] ἰϑίεγϑ (3) 103) 15 ηοΐ σοῃδβίϑίθηϊ 

ψ ἢ Ῥεγβίδη υϑᾶρεὲ. Τῆς ᾿ἰϑϑυὶηρ οὗ ἀδογθοβ ἰῃ ἰῃς ἰδησιάροα οἵ 

411 ([ῃ6 Ργονίηςοβ (133 2.2) ννὰ8 ἢοΐ ἴΠε6 ογαϊπαγν πγεῖποα οὗ ἴῃς Ῥετ- 

ϑίδῃ δ ρίγο. ΕῸΓΣ (15 ρΓΡοβθε ΑσαπΊαὶς ννὰβ δρὶουθβά. 
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(7) ΤΏ Ῥοοκ σοηίαϊῃβ ἃ ΠυπΊ  Γ οὗ ᾿ποοηϑβίθῃοϊθϑ ἢ 1561. 

ἴΙῚ 2" Μοχγαξοβδὶ ἰ8 οπα οὗ ἴῃς οαρίϊνε5 σατγίθα ἀὐνᾶὰὺ ἢ Τεῃοῖά- 

ἙΠΪἢ ἴῃ σοῦ Β.6., θυϊ ἴῃ 31 85 6 ὈΘΟΟΠΊΘΒ5 ὈΓΪΠΊΘ ΠῚ ἰδίου ἰῃ ἴῃ 121} 

γΘΑΓ οἱ Χογχοϑ, 474 Β.6., ζ.6., 122 γδΓ5 ἰδΐεσ, δηὰ ἀρράσγθηῖν δη- 

7ογ5 ἢϊθ οδεος ἴογ ἃ σοῃϑβίαθγα]α {ἰπ|6 δέίεσ (15 (10᾽.-). [ἢ 45. 

4' Μογαθοδὶ ραγδά65 ἴῃς ἔδςϊ (ῃδὶ 6 ἰ5 ἃ [ενν, θὰΐ ἴῃ 2:9 ἢς ἔογθ] 45 

Εϑίῃεγ ἴο τηδκα εγ Κἰμάγεα κῆπον. Ἐδβίμεογ ϑυισσθϑϑίι γ σοηςσ68}5 

1ῃς ἴδεϊ (Πδἰ 5}6 15 ἃ [ἐνγε55 ἔγοπι ἴῃ6 Κίηρ, ΗδπΊδη, πα δνεσυῃοᾶνγ 

εἶδε (2:5. 39.731.) δΔηα γεῖ Μοτάξοαδὶ, ννῇο ἰ5 νν6}} Κῆονῃ ἴο θ6 ἃ 7εν, 

15 Ὦδ6Γ ποῖα ἀπ σοπλθβ ἴο ἴἢ6 ΡῬαΐδοα ὄνου ἀδὺ ἴο ἱπαυΐγα δία 

ΒΕΓ (2".), δηὰ 41} [ῃ6 [εν7ν ἴῃ 5.58 αϑὶ [ογ ἤδσ Ὀδίογε 5η6 νεῃίυγοβ 

ἴο ξοὸ ἴο ἴῃς Κίηρ (4.5). Ηδηλδη οὐίδ! 5 8ῃ δαϊςΐ ἴο ἀδϑίγου ἴῃς 

7ενν5, Ὀδοδυθα Μοσγαάθοδὶ ἴῃ6 ενν Ψ}}} ποΐ ἀο ονείβϑαηςς ἴο Ὠϊπὶ 

(39), θυϊ Ηδπιδη 5 ἔτη 5 δηα ἔδιϊν ἀγὰ ἱρῃογαηΐ οἱ Μογάθοδὶ 5 

Γᾶςε (6:). ΧοΓΧοβ ἀοἰνογα [6 7ενν5 ἴο ἀδοίγιοιίοη (3.,), γεῖ ΘΔ Ρ5 

ΒοποιΓθ Ροη Μοχσαδοδὶ (619... ἨΗδπηδη ἰ5 51}}} (ῃ6 τογδὶ ανουγίία, 

Ὀυΐῖ ἢς 5 ρίνεη 16 τηθηΐδὶ] ἰ85Κ οἵ σοπαιιοίϊησ Μογάδοδι ἰἢγουρῇ 

ἰῃς βἴγεεῖβ (619..)0.: ΧΟΓΧΟΒ δ ογίζος ἴῃς ἂςΐ οἱ ΗδπΊδη (3:3), γεῖ 

ἢ ἰδ υ ἢ ΒΌΓΡΓϑαα δἱ (Π6 ἰηϊογπιδίίοη ἘϑίΠΕΓ ρῖνοϑ ἢἷπὶ οἱ Ηδ- 

ΓΛΔΠ᾽ 5 ρἱοὶ (751). 

(8) ες Ῥοοῖκ σοῃίδίη5 ἃ ΠΌΠΟΙ οἱ 5ἰδίεπηθηΐβ ὨΪςἢ σδηποῖ 

6 Ρῥγονβά ἴο ΡῈ υπίσιο, θαΐϊ ννῃς ἢ ἃΓδ 50 1 ΓΠ 5: ΔΠΪῪ ᾿ΠΡΓΟΌΔΌΪΘΕ 

(Πδὶ οὔς ἢ45 αἰ που γ ἴῃ Ὀεϊονίηρ (Παΐ ΓΠΟΥ γα Ὠϊδίογί σαὶ. ϑυςῇ 

ΓΕ {Π6 ραίπογίηρ οὗ ΠΟῦ]65 ἔγογῃ 4}} [ῃ6 ργονίηςεϑ ἔγοιῃ [παἷ8 ἴο 
ΕἰΠΙοΡΙα ἴογ ἃ ἰδαβί οἱ 18ο ἀδγϑ (1'-32); ναβῃϊ 5 γοίιϑαὶ ἴο σοπΊα 

αἱ ἴῃ6 Κίηρ᾽ 5 ςοπιπιαπά (1:3); [πΠ6 σουης!] οὗ ργίποθβ ἴο ἀδίογμγϊηθ 

ψνΒαΐ 5ῃοι α Ὀ6 ἀοης ἴο νϑῃιὶ (11"-.5}; τῇς ἀδοϊδίοη [Πδΐ ΠῚ σοη- 

ἀυςὶ ἐπάδηρεγεα (ἢς δυιποτγγ οἵ μυβθαηα5 [Ὠγουρῃουΐ ἴἢς ΘΠ ΙΓΕ, 

πὰ {Π6 ἄἀξογεα βεηΐ ουΐ ἴο 411 [ῆ6 Ργονίησθα Πδι ννῖνο5 πλυδί ΟὔΘΥῪ 

1Πεῖγ Ὠυβθδη 5 (115-22); (ῃ6 ρας ογίηρ οἵ ἀγὔονοβ οἱ [81Ὁ τπηδ᾽ ἀθηβ ουζΊ 

οἵ 8}} τὴς ῥσγονίῃςθϑ (2"-}); [ῃ6 12 τῃοηῖ θ᾽ τυ ηρ- ἀοννῃ ν ἢ Ροτ- 

ἔυΠη65 ΓΕ υϊΓΘα οἱ ΘΟ ἢ πηδίἄδη Ὀείογε 5886 ννα5 Ὀγουρῇΐ ἴο ἰῃς Κίηρ 

(2:3); τὴς ἔουγ γϑᾶγϑ ἴ[ῃδὶ Εβίῃογ δα ἰο νναὶζ θεΐοσγε Ὠ6Ὶ {Γῃ σδΠῚ6 

(21:9); ΗἩδιηδῃ ἃ ἀδβοεπάδπί οὗ ραρ, Κὶπρ οἵ ἴῃ6 Απλδ δ κιίεβ, (ῃ 6 

ΘΑΓ 6ϑ ΘΠ θη 65 οἱ [5γαοὶ (Εχ. 175 Νὰ. 2411 5. 155); δηά Μοκγαξδοδὶ 

ἃ ἀεοϑδοοηάδηϊΐ οὗ 584.}1 ψῆὴο ονογίῆγονν Αρὰρ (3' 25); [Π6 [α]]υΓα ἴο 

γενιὰ Μογαβοαὶ ἤθη ἢς αἴβοονοῦβ ἴῃ ρἱοῖ, θὰΐϊ (6 τ ηρ οὗ 
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ἢ15 ἀδοὰ ἴῃ ([Π6 τογδὶ δηη4]5 (233); [πε ἰοηρ ἰοἰοεγαίίοη οἱ Μοζγάδοὶ 

᾿γ Ηδιηδῃ (35); ἴπεῈ το,ϑοοοὸ ἰδἰεηΐβ οἤεγεα (ῃ6ς Κίησ ὃν ΗδπΊδῃ 

ἴογ (6 ἀεδβίγυςτοη οἱ [ῃ6 [ενν5, θαϑεα ἀρρδγθητν ὕροηῃ ἃ οδίουὺ- 

ἰαϊίοῃ οἱ ἃ γμπῖμπα βοῇ [οσγ ἴῃς ὄοο,οοο πηᾶ]6ε5 οἱ Νιι. 265 (3", ζ΄. 

ΖΦ: δπὰ ζ: α. 1.); ἰὴς εὐϊεὶ ἔογ 16 υπΐνεγϑαὶ ἀεβιίγυςιοη οἱ [ῃ6 

7ενν5 δηὰ {πε ργοπγραίίοη οὗ 1 ἃ γϑδγ η δάνδηςε (35:5); [Π6 δοττοῖν 

οὗ (ῃξ εἰΐγ οἱ ϑυ88 ονοσ ἴῃς βαϊςί (3.5); ΕΒΙ ΕΓ 5 {4}Ππ|γὲ ἴο 85 Κ ἴοσ 

τῆς ᾿ἴὰ οἱ ΠΟΥ Ῥθορὶς θη (π6 Κίηρ ἰ5 ἰἀνουγαθϊς ἰοννᾶσγαὰ ΠΟΥ 
(52), ἃπα ᾶραὶπ δἱ ἰπε θαπαιυσί (ς1); [Π6 ρ4}}οὁνν5 83 ἔεεῖ Ὠϊρῃ (ς"); 

{με Κίηρ᾽ 5 γεδαϊηρ ἰῃ [ες σῃγοηὶο 65 δὲ ηἱρῃὶ (61); Ἡδῃηδη 5 σοτηΐην 

αἱ ηἱρῃϊ ἴο αϑὶς (παὶ Μοσγάδοδὶ πηδν θ6 παηρεα (64); Ηδιηδῃ β ἴδ! γα 

ἴο Ρ]εδα ἱρμοόγᾶηςα οἱ Εβίμεοσ᾽ 5 γᾶς (75); ἴῃ 6 ψὰὺ ἰῃ ψὩϊοἢ τΠ6 

Κίηρ ἴ5 Ὀγουσῃί ἴο σοπάδπηῃ Ὠἰπὶ (75); {π6 οαἷςὶ 4] οννῖηρ ἴῃς 765 

ἰο ΚΙ (ῃ6 Ῥεγϑίδηβ δῃα ἴδκε (Ποῦ ρσγορογίυ (8): δηὰ {πῆς ποη- 

Γοβιβίδηςε οἵ ἴῃς Ῥεγϑίδῃβ (93 .); (ῃ6 ϑθσοηᾷ ἄδγ οἱ 5ἰδιρῃςογ (1). 

ΤὨς δοοοιυηΐ οὗ ἴῃς οτρίη οὗ Ρυγὶπὶ ρσίνεη Ὀγ [ἢ]5 ὈοοΪκ 15 450 

᾿Πἰβί γι δ Ὺ ἱπιργοραῦϊθ. [1 ΓΕργεϑθηΐβ (15 [Θἀ5ὶ 85 ἰηβι δα Ὁν 

ἘΒΙΠΟΓ δηὰ Μογάβδοδὶ δηὰ δό δαορίεα Ὀγ ἴΠ6 [6νν8 ἴῃ σοιητηθτηογα- 

ἰ[ἴοη οἱ {Πεῖγ ἀεἸνεγαηςα γοπὶ ἴῃς ἀδϑίγυςίοη ρ]δηηθα Ὀγ ΗδπΊδη; 
Ρυΐ Ῥυτγίπι ἰ5 ποῖ ἃ Ηδρ. ννογά, δηὰ ἰΐ ἰβ ποῖ παίιιγαὶ {Πδΐὶ ἃ Γ6νν 58 
ηδίϊοηδὶ σοτητηθηλογδαίίοη δῃουϊὰ ἢε τα θα ὈΥ ἃ [ογοῖρτι ΠϑΙη6. 

Ιη 3431 5. ἴἴ 5 βαϊὰ (ῃδἱ [ῃς6 [δαϑί 15 580 σδ θα Ὀθοδιιϑα “Ἡδπηδη οδϑὶ 

ῥμ, [ῃδΐ 15,1ῃς Ἰοὐἢ; θα 1[{15 ὉΠ] ΚοῚγ τΠδὲ (ἢ15 {νία] οἰγουμηδίδηςσα 
οὗ {π6 ννᾶὺ ἰὴ Ψῃϊοῆ Ηδιῆδῃ αἀδιογπληθα ἴῃς ἀἂγ οἱ ἀεπίγυςς0ῃ 

9ῃου]α ρῖνε ἰἴ5 πᾶς ἴο {Π6 ἀδγν οὗ ἀ6] ! νεγᾶησθ. Ὅῆε δυΐμογ 4150 

ἀοδ5 ποῖ Ἔεχρὶαἷπ ψὮγ πε ρυγαὶ ῥηγίηι ἰ5 υϑθά. Μογθονογ, ἴΠογα 

5 πο Ῥοῖβ. ψνοσγὰ ῤμγ ἢ [Π6 πηοδηΐϊηρ “Ἰοΐϊ. 1 Ῥυχίπὶ Πδα οτὶρ- 

ἰπαίθα ἴῃ τῆ {ἰπ|6 οὗ ΧΟΥΧΟβ, ἃ5 Εϑί. γεαργοβθεηΐβ, δηα ἢδα Ὀδθϑθὴ 6η- 

Ἰοϊποα ὑροη 411} {π6 76νν5 ἴῃ 41} ργονίποθϑ οἵ ἴῃς διπιρίγα (939), δηά 

Πα Ὀδδϑη δεοςορίθα Ὀζ {πὸ [δνν8 ἰοῦ {Πα ηϑεῖνεθ πα ἢ 61]Γ Ροβίβθ ΓΙ Υ 

(9:1), {Π6 γα 5 πὸ γδβάβοῃ ΨΥ ἰΐ ϑῃου]ὰ πὸΐ ἤανε Ὀδθη ἱπο] δα ἴῃ 
1μ6 Ῥιίββδι ιν σοάθ 88 ργοιηυραίθα ὉῪ Εζτα. Τῆδὶ σοάς οοπίδϊηϑ 

οἰδογ ἰαΐα ᾿ηϑεϊ αἰ] οη.5, ϑυοἢ 85 (ἢ θδγ οἱ Αἰοπεπηθηΐ δηὰ ξαβὶ οἵ 

Ττυπιρεί5, [πὶ ἀγα ὑπ Κηονῃ ἴο ἴῃς σαν σοάθ5. Τα οἵϊ-τερεδίθα 

αγριπηθηΐῖ, ἰπαΐ (ῃς οχίβίθηςσς οὗ {πὸ οαϑὶ οὗ Ῥιυγίπὶ 15 ἃ 1 Π 655 ἴο 

(ἢς Ὠἰϑίογιςαὶ σμασγαςίογ οὗ ἴῃ6 Βοοκ οἱ Εδβί., βδίησθ ᾿πϑι 1] 0η5 ἀ0 

Ὠοΐ σοης ἰηίο Θοχἰϑίθηςο νιτπουΐ ἃ γεᾶβοη, 85 0 ναΐυθ. Ῥυγίτι, 



-«- «...- «-ὦ...ΨὕὍ... 

ΗΙΒΤΟΕΙΟΑΙ, ΟΗΑΚΑΟΤΕΚ ς 

οὗ οουζϑα, πηϑὶ ἤᾶνα δα δη ογρίη, Ὀζὶ 1ἰ 5 ποῖ πδοθββατγυ ἰῃδί ἰΐ 
ϑβῇου]α μανα θη {Π6 ογἱὶρίη γεοοσγαβα Ὀγ Εδὶ. Ἐκ ρίουβ [4165 ἅγα 

᾿Οἴΐδη ἃ 5εσοπάδγυ ἱπνεηίίοη ἀαβίσηθα ἴο ἐχρὶ δίῃ ἰγεδαν οχί βίην 

το ρου 5. Ἰη5ΕΠ{π|10}5. 

Ιη νίονν οὗ ἴΠ656 ἰδεῖβ [ῃ6 σοπο] 5 οἢ5 566 πὶ ἱπον 80 [6 (Παὶ [ἢ6 

Βοοκ οἱ Εϑῖ. ἰ5 ποῖ ῃἰβίογιςδὶ, δπα ἰῃδϊ 1ἰ ἰ5 ἀοιι θέ} τυ οἤ Γ ἄνθη 

ἃ Ὠἰϑίογ!ςδ] ασποὶ ὑη 66 17}165 15 ΠΑΙΓαῖνΘ. [1{ σογη65 ἔγοηι [ἢ 6 584Π16 

ἃ58Ὲ δηάὰ Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃ ϑδ:ὴ6 1455 οἱ [ἰἰογαΐυσε 85 (ῃ6 Θνν 5ἢ 
Γοιηδηςοβ Ὠδηϊεὶ, Τοῦ, 1611}, 2 ΕΖτὰ (1 Εβαγα5) ἀπά [ἢ ϑίοσγυ 

οὗ ΑΒΙΚασ. [115 τηδίη ἰάθαβ ἅγε ἀθγίνθα ἔγοπὶ ἴἢ6 ϑᾶπγα ογοὶα οἵ 
ἰερεμάβ ἔγοσῃ τῆ οἢ {Π656 νου κβ να ἀγαννῃ {ΠΟῚΓ πηδίοσία]5, ἀπά 

ἱῃ ΙΏΔῊΥ ΡΑΓΟ]ΔΓ5 ἰἴ θΕΔΓ5 ἃ ο]056 γεϑετη ὈΪδηςς ἴο τἤ θη. 

βρί επάοιιγ-ἰονίης Κίηρ οὗ δπείεπὶ {π|ὲ8 (ο΄. ΝΕυςδάηοΖΖαγ δπὰ Βεὶ- 

βῇδζζασ ἰῃ Ὁ δη16}; ᾿δγίυβ, ἰῃ 3 ΕΖγ.; Ηρ Βογηο8, ἰῃ {6} 1}; ϑάγοῃε- 

ἀοηυβ8, ϑδοὴ οὗ ϑεπηδοβοῦ, ἱπ ΑἸΪΚΑΓ (ο΄. Τοῦ. 131-33), Ιῃ 4}} πιᾶὰζ- 

ηἰδεοηὶ ἔδαϑίβ ἃσὸ ἀθϑοσι δα, τυῖϑο ΠΟ τνῦο Κηονν ἴπο {ἰπ|65 δηα ἴῃ βδοᾶϑοῃβ 

ὈΪΑΥ 8η ἱτηροτγίδηϊ ρϑᾶγί, πυπησγοιβ εὐϊοῖβ ἅτε βεηΐ οὐΐῖ ὉΥ ἴῃς Κίης ἴο 

41} ραγίβ8 οὗ ᾿ἷ5 ἐπιρῖτε, ἃπά ἴῃ εϑ6 ἀξογθεβ ἅγε ἱγτενόσβῖςε, ἐνεη ψΒδη [ΠῈ 

ἀπς Ὠἰπη5ε} 7 τ 5Πὴ65 ἴο σῆδηρε ἴπεπὶ. [π᾿ 4}} Δ ΘΠΟΙΩΥ δγίϑεβ ῆο 
δκϑ8 ἰο ἀεβίστου ἴδε 1 ενϑ, πὰ ψῆο Πᾶ5 ἃ βρεοΐδὶ δηϊπιοϑὶιυ δραϊηϑὲ οὴς 

οςς αἴης εν. [ἢ Ἐβίμεγ ἰἴ ἰβ Ἡδιηδη; 50 δΪϑο πῃ Τοῦ. 149, δεςογάϊης 
ἴο ὁπὸ ἔοστῃ οὗ (ἢ ἰοχῖ, ἴῃ οἴδοσ γοοθηβίοηϑ 5 πᾶπὶῈ 5 Αὐἀδη ογ ΝαδΌθ:;: 

5. ΠῚ ΠΣ ἴῃ ἴῃς βἴογυ οἵ ΑΒΙΚαγ; ἰπ Π 8}16] 1ἰ 15 ἰῃς οΥςεΓβ δπα βαίσαρϑβ 

οὗ ἰῆε Κίηρ (σ΄. 63 5.); 1ῃ 1 υ [ἃ 15 ἩΟΪορεγη65, ἴπε σεηεγαὶ οὗ Νεὺ- 

ὈςΒδδάηθζζασ. Ἐσβίμεγ, ἴῃς ἀεἰΐνεγοσ οὗ ΠΕ ῥεξορίε, μᾶ5 ἃ Ἴουηΐετι- 

Ῥαγῖ ἴη 1 υαἱτ; ἱπ ἑαςῖ, [δ Γοβε  ὈΪδηςε Ὀεΐϊννεεη ἴἢε ἴννο σμαγαςίεσβ ἰ5 

80 οἷἶοβε πὲ [δῆβεη δηὰ Ετοϊ Ποϊὰ ἰπδὶ ἰῆς Βοοῖκ οὗ αἱ ἢ νγᾶ5 τυ τε η 

ἴογ ἴπε β84Π|6 ρύγροϑθε 85 Εδξὶ., πδιηεὶγ, ἰὸ Ὅς γεδα δἱ ἴῃς ςϑ]εγαϊίοη οὗ 

18ς ἔεδϑὶ οὗ Ῥυγίηα. Μογάροδὶ, ἴπ6 {εννϑἢ σμδηςσε ]οσ, ννῆο ἰβ ποχὶ ἴο 

(ῆς Κίηρ, 15 ἴπ6ὸ δηδίοσιιε οὗ ΠὨδηΐεὶ, ψῆπο ἰ5 ϑδεὶ ὉῪ Νευς Δα ΖΖΑσ 

Ονογ 8]} {πε τσῖϑε τηεῃ οἵ Βδθυϊοη (Πη. 243), ψβο πιδίπἰδίπϑ [15 ροβι θη 
ὑπάετ ΒεΙβμαζζασ (5:"- 2), ἁπάοσ Πατγίυβ 1655) απὰ Ογτγὰβ (653); 4150 
οὗ ΖεγυρθΔὈε), τ Ὦο ἰπῃ 3 ΕΖΓ. «χἷπ5 ἴῃς Βτβὶ ρίαος διποηρ ἴῃς Ρᾶβεβ ἴῃ 
ἴῃς τεῖχη οὗ Παγίυβ; δηὰ οὗ Αμίκασ, ἴῃς σὰ ρ-θεάτγοσγ, Κεορεσ οὗ ἴδε 568], 

ΟΒδποοοσ, δηὰ οδίεξ ᾿γεαβυγεγ οὗ ϑαγομῃοάοηυβ, Κίησ οὗ Αβϑογτία, ἱπ ἴῃς 
ΘΙΟΥΥ οὗ ΑἸ, ἀπαὰ Τοῦ. 15: 25 18 1.410, Ἰῃ 48]}] [π656 βἰογίθβ τῇς 

ἐπετηῖ65 οὗ (ἢς 7 εἐτνϑ [41] δὲ {πὸ τηοπιοηΐ οὗ {πεὶγ ἐχρεοϊεα {ΓΙ Ρἢ, δπὰ 
ΡΕΓΙΒἢ ὈΥ ἴῃ 58πὴς δῖε {παὶ ᾿ἸμοΥ Πδα ρ]απηδά ἴογ (πε ] εχϑ. 80 ἱπ Ἐπί. 
Ηδπιδη ἰ8 πδηρεθὰ οἡ ἴῃς ρα]]ονβ (παὶ μς Πα ῥγερασγεά ἔογ Μοσγάεςβδὶ. 

ς 
δ ἴπ ἃ}} ἴπε56 Ἰερθηαβ ἴπ6 50θὴθ 15 ἰδία δὲ ἴῃς Ἴσουγί οἵ 4 ροτνεγέυ] δπὰ 

ων 
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ΕΟΤΗΕΒΕ 

Ιηὴ η. τῆς δοζυβοῦβ οὗ Ὠ 8η16}᾽5 ἴἤγες ἔγίθπηαβ ἂγὸ οαϑὶ ἱπῖο ἴῃς δεσγγ 

ἔυγπαςε πὶ ἵππον Π8α τηδάε τεδάγυ, δηὰ ἴῃς ἐπεηγῖεϑ οὗ Πδπίοὶ ὅγε θυησ 

Ἰηῖο ἴῃς 1Ἰοπβ᾽ ἄδὴ ἴο Ὡς ἢ {ΠΕ παὰ ςοπάεμηηθα Ηἷπι. (Εοτγ ἔυγίδες 

ἀεῖα:}5 5ες Ετρὶ, βωγέριδαρε, ὈΡ. 45-.0.) 

θεὲ Ὅοε)ο, ἴπ με Παῖς ἢ )ουγηδ) 2 Οἰάς, 'ϊ. (1886), ρΡ». 38ς-413, ἂἀπὰ 

ἴῃ {πὲ ἀγίϊοϊς “ὙΒΠουβδηά ἀπά Οπς ΝΠ 5᾽᾽ ἰῃ ΕΒ.ν, χχϊ. (1886) 

ἔγασεϑ ρᾶγα]]6}]5 4'ϑὸ Ὀείννεεη ἴῃῈ Βοοῖκ οὗ Εβίμεγ ἂπα ἴῃς ἴδ]ε5 οἵ τᾷῃς 

Αναδίαπ Νίρ5. ἴῃ ἴῃς γίϊοϊες ἰη 58. ἢς βρεᾶκϑ ἴδυ5: ““Ῥεγϑίδῃ γδ- 

αἰπἴοη (πὰ ΕἸἰγαάδαβι) πιαῖζεβ Ῥσίησεβθϑ Ηοχηάιὶ ἴῃς ἀδυσῃίεγ δηα νῖς οὗ 

Βδμπιαη Ασαδβηίγ, {.6., Ατίαχεγχεβ 1. 1 οηριπίδηυβ. . .. ΕἸἰγάδυϑ 

58 Υ5 (δῖ 586 τνᾶϑ5 4150 σδ]εὰ ϑῃδηῆσγαζάα. ΤῊΪ5 ἤδπὶς δα {παὶ οὗ Ὠίπάζάς 

ὈΟΙῚ οεςσυγ ἰη ννᾶὶ Μαβ'ύαϊ ἰε}}]5 οὗ μεσ. Ἀσςοσαϊΐης ἴο Πἰπὶ, 5 δῆγαζάε 

ν 85 Ηοπιά!᾽ 5 πηοίῖ ΠΟ (11. 120), ἃ [οαννε55 (1. 1232). Βδῃηδη Πδα τηαστεὰ 

ἃ Ϊοννοβα (ἡ. 118), Ψῆο ννᾶβ5 ἰπϑίγιυτηδηῖδὶ ἴῃ ἀεἸ νος ΠΟΙ ἡδίϊοη ἔσοση 

σδρίϊνγ. [ΙπΪ. 122 {π|5 [εὐν]5ἢ πιδίάθη πο αἱαὰ ΠΟΥ ΡΕΟΡΙΪς (15 βεσνῖςε 

5 σα] ]οὰ Ὠίηάζάα, Ὀμὲὶ “πε δεοουηῖβ,᾽᾽ δᾶ γ5 οΟὟγ δυί μου, “νᾶγυ.᾽ Ρ] Δεν 

8586 ἰ5 ἴῃς Εδβιίδεσ οὗ εν 5 δίοσυ. Ταθαγί (1. 688) ς]}]5 Ἐξῖμεσ τε 

πιοίπμοῦ οὗ Βδῃτήδη, δηά, κε Εἰγαάδιυϑβί, σίνεβ ἰο Ε]οπ)άξ ἴῃ6 πᾶπιὲ οὗ 

ϑηδηγαζάα. Ὅῇε 5ίογυ οἱ Εβίμογ δῃὰ {παῖ οὗ ἴῃς ογὶχὶπαὶ Ν᾽ ἰρῆές ᾶνε 

πῃ αςῖ οπς τηδῖη ἔξαΐυγο ἴῃ σοητηοη. ἴη {πὸ ἔογπηεσ ἴῃς Κίην 5 οδεπαεα 
ἢ ἢἷ5. νϊίς, δηα αἀἰνογοθβ Ποσ; ἰπ ἴπε γαδίαη Νέρηις Ἀς δηάβ ἢογ υη- 

[ἰτ ῖὰ], ἀηὰ Κ1}}5 ἢοσ. Βαῖ ὈοΙ 5ἴογίεβ ἄρτες {παῖ [Ππεγεδίϊοσ ἃ πον τίς 

νγὰ5 Ὀτουρῃὶ ἴο Ὠἰτη ὄν γΥ πἰρῃῖ, δΔηα οὐ ἴδε ΠΌΛΟΝ ρϑϑεα ἱηΐο (ῃς 

βοςοηά Βουβε οὗ ἴπΠ6 ψοπΊθη (ΕβιΠογ), οὐ ννᾶϑ8 ϑἰαίὶη (Ν᾽ ἐρ᾿ι.5). Αἵ Ἰεηρῖῃ 

ΕΙΠΕ οὐ ϑῃδῆγαζάα ννυἱῆβ ἢ5 πεοαγῖ δπα Ὀεοοπὶθβ αυδξεη. ὍΤδε ἰβϑις 

ἰῃ ἴῃς ον 5} βδἴογυ ἰβ {μπαὶ Ἐβίμεογ σᾶνθβ ΠΟΙ ρθορΐς; ἰπ ἴῃς Νρλίς τῆς 

ϑδϊηογβ ἄγ “πε ἀδυρῇϊοτβ οὗ ἴῃς Μοϑβίεπηβ,᾽ Βαϊ ἴῃς οἷά 5βἴογυ ἢδή, οἵ 

ςοΟιΓ56, 80ΠῚ6 ΟἾΠΟΙ ψογὰ ἴδῃ ““ΜοβὶοἊπιβ.᾽ Ἐβίῃογ 5 ἰοβίοσ- δίῃ υ 

ὈδςοπΊο5 νἱΖίοσ, δηα ϑηδηγαζάσ᾽ 5 ἔδίῃου ἰξ αἷϑο νἱζίοσσ. ϑηῃδησγαζάα᾽ 5 

ΡΙΔη ἰβ ΒεΙρεά ἐογιναγὰ ἱπ πε ΝΙέρλίς ὉῪ Ὠίπάζάα, ννῆο ἰ5, δοοογάϊησς 
το Μας'υδϊΐ, μοῦ δανε ψίγὶ, οτ, δοσογάϊΐης ἴο οἵ εσ Μ55., ΠῸῚ Ππιγσβο, δηὰ, 

δοςογάϊΐης ἴο {πε δ λγῖδέ, [ῃ6 Κίηρ᾽β βἰοναγάςβθβ. Ὑῆδ ἰαϑὶ δοσοουηῖΐ 

(ΟΙΉ65 ποαγαβί ἴο βίου ἢ). 15, ὙΠ οτα Εβί Ποῦ γαΐπβ ἴῃς ἱανουτγ οὗ ἴῃς Κίηρ᾽β 

σι ετ]δίη, Κεοροσ οὗ ἴπ6 νοῆεη. [5 ]5ο ἴο Ὀὲ ποϊςὰ {παὶ Αμαβιογουβ 

ἷ5 τεδα ἴο δὶ ηἰσῃϊ ἤθη ἢ σαπηοί 5]66 0 (Εβίῃογ νὶ. 1). . .. ΠΕ ρΡΡϑδτβ 
μαὶ (αἱ ἰοαϑὶ ἴῃ ραγ) ἴῆ6 Ὀοοΐ οἱ Ἐβίμεν ἀγαννβ οὴ ἃ Ῥεγβίδη βουζοο. 

ΤῊ5 σοτηραγίβοη ἢπαᾶβ ἴῃς ἄρρτονδὶ οὗ Κυθπεη, Οπαάδγζοεξ, ἱ. ςςι, δηὰ 

οὗ Α. Μά)ογ, ἱπῃ Βεῆν. τσ Κ7πὠπαᾶς ἀδν Ἰπμαορεγηιαπίσελδη δγασἤεη, χιὶὶ. 

Ρ. 223. 

Ιῃ {πῸ ργδβθησα οἱ 656 δπδίορίθϑ ἴπ6γῈ 15. ΠῸ ΠΊΟΓΕ Γθάϑοη ΨὮΥ 
οὯδ6 5ῃοιυ]ὰ δββϑιπ16 ἃ ἢἰβίογιοδὶ )4515 [0Γ 1ῃ6 βίογυν οἱ [25ῖ. (ῃδη ἔοσ 

[(ἢ656 οἴποῦ δαγητίθαν ὑπ! ϑογίοαὶ γοσκ5 ΙΓ ἢ [ἴ 50 οἰοϑεὶν γο- 
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56 165. {15 ποί Ὠἰϑίογιςαὶ, [6 ᾳισϑίίοη [ἤθη σγῖϑοβ, ον αἱά 
115 βϑίογυ ογἱρίηδίε ἡ [{ 15 οοηηεοίβα ἴῃ ἰῃε οἸοβοϑὶ νὰν ψν ἢ [86 

[εαϑὶ οἱ Ῥυτγίπ)λ; δπα [ἴ ἴῃ6 ὄνθηΐβ Ποῦ παγγαίθα αἰὰ ποὶ ογθαΐο [ἢ6 

[εαϑὶ, ἴῃθη ἰῃς ἰδαϑί ργοῦδοὶν ογεαῖθα (ἢ ϑβίοσυ, ἴογ σοπηρᾶγαίϊνα 

ταὶ σίοη βῆονν5 (μδΐ ἰπϑε ἰ0Π5 ν μΙςἢ ἀο ποῖ Πᾶνα ἃ Ηἰβίογις οτἱρίπ,. 
ΓΕ οἰΐδηῃ ῥγον! ἀβα ἴῃ σοιΓϑθα οἱ {ἰπλ6 ἢ ἃ ΒΌΡΡοβθάϊγ ἰβίογιςαὶ 

ἱπίεγργείαϊίοη. Ὑῆδὶ ταΐθαβ {πε αιρϑίίοη οἵ {πὰ σϑὰ] οτἱὶρίη οἵ 

Ρυγπι; ἴογ {{ [Π15 σδῃ Ὀς αἰδοονογεα, ἰΐ Μ}}} ργορᾶΪγ γον ᾿ἰρῃὶ 

ὍΡΟΩ (πε ρψεπαϑὶβ οἵ ἴῃς Εβιῃογ-Ιοροηα δηα οἱ 115 σοιηςογραγίβ ἴῃ 

7 εν ϑἢ γοπιδηςο5 οἱ (ἢ ἰαϑῖ ἴννο ὑγθ- (σι βίῃ σθηζυ 65. 

ὃ 28. ΟΕΙΟΙΝ ΟΕ ΤΗῈ ΕΕΑΒΤ ΟΕ ΡΌΒΙΜ. 

(1) ΤἼεογῖες ἱμπαΐ αἀσδὶρη Ῥηγῖηι α ) ειυΐδ!ε ογρίη.--τὰ πυμαθοΥ οἵ 

οΥγτἶς5 ννῇο ἤᾶνε ἀουθίοα τῆς Ὠἰδίογις) σμδγαςίοσ οἵ δι. ἤᾶνα 

Ὠσνογίῃ 6685 θα ενεα ἰῃμδὶ Ῥυσὶμη τηυβὶ ἤᾶνα ἃ [δννϑἢ οτἱρίη, δπα 

(παῖ ἴ πηυϑὲ Ὅς Ὀαβεα Ὡροη βϑοπὶα ἰδοὶ οἱ ἀε]νογάηοθ ἰη [ον ]5ἢ 

Ἠἰϊδίοτν, ἴοσ οἰπεγνν θα ἴποῪ σαπηοὶ οχρ᾽αίη ἰΐβ δαχηϊθδίοη Ὀγ [(ῃ6 

ΤΟΙ σου 5. δος ΠοΥ (165 Ἰηἴο [Π6 βϑδοσθα οἰ ΘΠ δγ. 

ΒΙεοοΚ, Εἰ οι ρθ, ἢ. 218, βϑυρρχεβίβ ἰΠδὶ ἴῃς δαϑὲ πηδᾶν οτὶίπα!ν πᾶνε 

Ὀεεπ ἃ ςοπιπιειηογδαίίοη οἱ (με ἀε]νεγάπεος ἔγοπὶ ἴΠ6 ΒαὈΌγ]οπίαπ Εχῖϊο. 
Η. ΔΊ γι ἢ, 7] μάαΐσα (1900), ΡΡ. 1-28, “ΤΠ 6γ Βἰβίογίβοῃες Ηἱϊπίογστυπα 

ἀεβ Βυςῃεθ Ἐβίμεγ υπὰ ἀϊς Βεάευϊυαηρν ἀεβ. Ῥιυτγίπηοϑιοβ,᾽᾿ πιδὶηδὶἢ 5 

{πὶ Ἐδῖ. ννᾶβ νυ τε ἴῃ 48 Β.Ο6. ἀηὰ τεῆεςῖβ {πε Ὠἰϑίοτις 4] ὀχρογίεηςαβ οὗ 

1πε Οτεοκ-ϑρεακίης [εν ἴῃ Εργρί ὑπάεῦ ἴπς σὲ οὗ ἴῃς Ριο]οπλὶοβ. 

ΑΠδϑυθσι ἰ8 (δες ςουηπίεγραγί οὗ Ρίοϊοπιν Ῥῆγθοοη (Ευογρεῖοϑ [1), 

Μδβμιὶ ἰ5 Οἰεοραῖγα 11, Ἐβίμεσ ἰβ (]εοραῖγα 111, ἀπὰ Μογαροδὶ ἰ5 Ποϑβί- 

{Πευ5. Ηδπίδη 5 ἴῃς δηϊὶ- εὐ ]ϑἢ ραγῖγ δἱ {με Εργυρίίδῃ σουτῖ. ὙΠῸ 

Γηλϑϑᾶστε οὗ ἴπε ἐπε πηΐοβ οὗ (πε 7 ονν5 185 ἴπ6 πιάβϑϑδογα οὗ (ἢ Ουτοηεδῃϑ 

αἱ {πὸ εχ πηΐης οὗ ῬἬγβοοη᾽ 5 τεῖσῃ (Ποά. χχχῆ!. 13). ὙῊο ἔδαβί οὗ 

Ῥυωγίπι 5 ἴπῸ σοπηπιεπιογδίίοη οὗ ἴδε ἐουπαάϊηρ οὗ } ἐν 15} τα ΠΑ γν σΟἸΟἢἶ6 5 

ΌΥ ΡιοΪετιν ῬΠΠοπηδῖοῦ δηθὰ {πῈ πᾶπιὸ “Ἰοΐβ᾽ τεΐογβ ἴο (ῃς ἰοῖβ {παἴ νοῦ 

ἄἀτγαῦνῃ αἱ ἴῃς αἰϑιγ] υϊίοη οὗ Ἰαπά5. ΤῊΪϊ5 [δηςοϊα} ἰπθογὺ τοϑῖβ προ {δε 

Δϑϑυτηρίίοη ἴπᾶὶ ἴπῸ Οτοεῖὶς ἰοχὶ οἱ Ἐβι. 5 πῆογε οτγἰψπαὶ ἴπὰπ {πὸ Ηε- 

, ᾿γοὸνν (οὐ. ὃ 20), δηὰ {πδὲ ἴΠ6 βυρβοτιρίίοη αἱ ἴπε δπα οἵ ἴπεὲ ατοοκ τοσθη- 

βΒίοῃ 18 {γυϑ ΟΠ (8566 ὃ 12). [1 ἢᾶ5 ἰουηά πο ανοὺγ ἴπι15 ἔδτ ἀπιοης 

στο. 

Αςοοτγήϊπς ἴο Τ. Κ. Ομονπο, ἘΔΒ1. 1. (1902), 3982, “Μογάροδὶ μ85 

ΠΟ ςοπηεοίίοη τυ Μαγάυκ, θυΐ 15 ΘΙ ΠΊΡΙΥ ἃ σογγυρίίοη οὗ ἃ παπιὸ 5 ο ἢ 



ΕΘΤΗΒΕΕ 

ἃ5 Οδγιο] (οηε οὗ ΒΞ ρορυϊαγ ἀἰδίογ οη5 οὗ γα πη6 611)... . Ηβάαδς- 

58ἢ δηα ἘβίΠΟΓ 566 ΠῚ ἴο Ὀ6 ΘαΌΔ}}} τεπιοῖς ἔγοπι 1δῖασ, Ὀεΐηρ 5 ΤΩΡΙΥ 

ναγίδηῖβ οἵ ἴῃς ϑ8π)Ὲ Πδπιε, ῬνὩΪΟἢ ἰπ 1ἴ5 ογ σία] ἔοσγπλ 15 [5γδθ ἢ (ορ. 

70611}). Ηδπιδὴ 15 Ηειῆδη οὔ Ηειηδη. Ἡδιηπιθαδίῃα ἰ8 8δῃ ουΐ- 

σίου οὗ Ἡοπιάδη (Οη. 3635). [Ιη ἔδοεῖ, ἴμε οτγίρσί πὶ Ἐβίμοῦ τεξεστεὰ 

ἴο α εαῤέήνηγ οἵ ἐ᾿6 ες ἐπ Ἑάοηε (οῤΡ. ΟὈδα 88)... . ΤΠε οτἰσίη οἵ 

Ῥυγῖπλχ᾽ σδηποῖ Ὀ6 βη4}}} ϑει]εὰ. [Ι͂ἢ ἴδε νῖενν οὗ (δε ῥγεβεηὶ ντίζοσ, 

δΒούνενοσ, 1 15 ποῖ πρτγοῦδοϊος ἴΠαὶ ῬυΓ δηα Ῥυγῖπι ἃσγὰ σογγιρίοηβ οὗ 
ἃ Ὀἰδοε-δηθ, δπὰ ἴμδὶ Ρ]Δοθ- Δ ΠΊ6 ΥΟΓΥ ΡΟΒΘΙΌΪΥ Ῥγᾶ5 ϑοῦλθ (ο]]δίογαὶ 

ἴογιῃ οἱ ΕΡΏγδαίῃ, ἔοσ ἴεγα 566 πὶ ἴο πᾶνε Ὀδε δὴ ΕΡὨγαιἢ ἴῃ [ἐγδ}- 
τη οἴ ἰεγγϊοῦγ. ... 1ἴ 18 δ ΕρΡΆγδαἢ [πδὲὶ ἔπε ρεγὶ! δπὰ ἴῃς ἀεϊίνεγ- 

8ης6 οὗ ἴπε 7εἐννϑ ᾶἃγὸ ἰος δ] Ζοα." ὍΤὨ15 ἸΠΘΟΥΥ σδη Ὀς οϑιϊπηδίθα ΟἿ]ΥῪ 85 

ἃ Ῥαγὶ οὗ (πογηεἾἶβ οἰδρογαῖα σεεα της οὗ ἴδς ΟἿΌΣ. ἴῃ ἴπεὸ ἰηϊογεβίὶ οὗ 

7 εγαῆπηθεὶ, οα Μῃϊςἢ 566 Η. Ῥ. ϑηνῃ, ἴῃ Α»πεγίσαη 7ομγη. Τῆἠπεοὶ., Οει., 

1907; Ν. ϑοβιηαῖ, ἴῃ ΕΗ δδονί Χομνηαὶ, 78}., τροδ. 

Μόογζα ρῥἰδυβῖθ]α [μη 8ΔὴγΥ οἱ (ῃ6 ἔογεροίηρ μυροίμθϑοϑ ἰ5 (ῃδὲ οὗ 

7. Ὁ. ΜΙ|ςμδο 5, Ογίομὶ. Βι δὶ. ᾿ι. (1772), Ρ. 36, δῃὰ ἴῃ ἢϊ5 Οὐεσγηδῃ 

{γδη 8] ἴΐοῃ οἵ Μδοοδῦθοβ (1778), Ρ. τ68, ἰῃαὶ Ῥυγίτη ννὰ5 οι θά 

ἴο σοπηπηηθηηογαῖα ἴῃς νἱοΐογγ οἱ 445 Μδοςσαῦθδοιιβ νοῦ ΝΙοδΔΠΟΣ, 

{Π6 φεηογαὶ οἵ (ῃς ϑγτίδη Κίηρ Απίοςμιβ ΕΡΙΡΏδη65, οἡ ἴπ6 «21 

οἱ Αἀᾶγ τόϊ Β.0. (ε΄. τ Μᾷδς. γ35.-95. 2 Μᾶς. 1ς39-26. 705. 4{π|. χὶϊ. 

4ο9; Μερήϊαιμ Τααμηδ, ς. 12). ΑΙΟΓ [ἢ 5 ν]οίογυ ἴἴ ννὰ5 ἀδογεθά 
ἰμαὲ ἴπΠ6 τ21} οἵ Αὐδσ ϑῃου!ὰ θὲ Κερὶ 845 ἃ ποϊϊἀδν (1 Μᾶς. 54 
2 Μᾶς. 1535), Ὀυΐ [Π15 15 (ῃ6 ἀΔγ οἡ ψΠςἢ, δοσογαάϊηρ ἴο ἴῃς Βοοϊκ 

οὗ Εβίβοσ, Ηδιηδῃ ρἰδηηθα ἴο ἀδϑίσγου ἴῃς 7εννϑ, ἀηα οἡ Ὡς ἢ {ΠῸῈῪ 

ΜΌΓΟ τοϑουθα Ὀγ ἴῃς Ἰηἰογνθηϊίοη οὗ Ἐβίμεσ. Ασςοσγαϊηρ ἴο ΜΙ|- 

Οἤ 8615, Ρυγίπὶ ἰ5 ἀογνθα ἔγοπὶ ῥήγᾶ, “ὶΠ6-᾿γαβ5,᾽) ἢ Δ] υδίοῃ 

ἴο {π6 νἱςΐογγ, ΜΙ ςἢ 15 γτερασγα θα 8ἃ5 ἴῃ6 ΨΊΏΘ-ΓΟ55 οἱ ἀοαβ ψταῖῃ 
δραϊηδί ἴῃ6 δηθπ 65 οἱ 5 Ῥθορὶδ. 

ΤὨΗΐ8 νίενν μᾶ8 Ῥδεη ἰο]ονεὰ ὉγῪ Εσδυβ5, σεςολέολίει (1800), Ρ. 6:6, 

᾿δηὰ ὃγ Ὗ. Ετδι, δὲς Ῥμγίριδαρε ἦτ ἀεγ Βέδεὶ (1800), »ο 8150 σοπιραγεβ 
ἘΞ: Πογ᾿8 οἴμεγ πᾶπὶα Ηδάδβϑβδῃ σι Αά4538, ἴῃς βοθης οὗ 1 υἀδ9᾽ νἱοἴοῦν 
ον Νίοδποσ (Σ Μᾶς. γ49. “5; 7οβ. 4{π|. χὶϑ. 408). Ἐοονίης Ηαϊένγ, 
Ετδι ἀογῖνεβ {πὸ πᾶπηα Ῥυτγὶπὶ ἔγοτῃ ἴῃς τοοῖ ραγαν, “Ὀγοαῖ ἰῃ ρίδςαβ.᾽" 

Οη 1ἢϊ5 νῖενν [πε ἘβιΠοτ-Ἰοσεηα 5ίδπαβ ἴῃ πο μεπεῖϊς τοϊδίίοη ἴο ἴῃς ξεδϑβῖ οὗ 

Ῥυτγίπι, Ὀμὲ 15 ἃ σοπηδἱηδίίοη οὗ ἃ Ῥεγϑίδη βᾶρα ὙΠ ἃ ἰαῖε ΒΑΌυ]οηΐδΔῃ 

τηγίῃ, {πᾶὶ 5 Ὀδδη ἴακθη ὉΥ ἴῃς δυῖμοῦ ἃ5 ἃ β5ύγῦοὶ οὗ [πε νἱοΐοσυ 
ονοῦ Νίςδηοσγ. 

ΤὨΪβ ἰ5 αἶβο ἴῃς ἴμϑογγ οὗ Γ. Η. ΚΝ. ]οἤῃηπβ ἴθ ἘΒὶ. ἱν. 3980: “ΜΆ:15ι 

Ἰ 
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186 ΝΊΟΔΠΟΓ ἀΔΥ 15 ργοῦδὈΪγ {πε βἰαγιπρ-Ροίϊηϊ οὗ [Π6 βροςϊβοα!ν [εὐν]5ἢ 

ἰεϑῖῖναὶ, ψ Ὠϊ ἢ τᾶν ὈῈ ἀγίῆςοϊα] δηα ἰηϊοπιίοπαὶ, ἰΠ6 οἱάον ϑουγοςϑ οὗ 

{Πε Μεγ δἢ ἀγα ργοῦδοϊγ ἀδηῖ]ςε, Βαργϊοπίδη, ψ Ὦ ϑοσλε Ῥεγβίδη ἰη- 

βυσηος, δηα ἃ ἔτεα δαδρίδιίίζοη οἵ πηδίεγὶ].᾽" 

Α 5ἰ τι ]αγ νῖονν 15 με] ὰ ὃγ Ρ. Ηδυρῖ, βωγῖρηε (τροῦ). Οη ῥΡ. 3 δε 58Υ5: 
“ΤΠε ΒοοΚ οἵ Ἐβίμεσγ ννᾶβ ςοχηροβεα Ὀγ ἃ Ῥογϑίδῃ [6ἷὖν ((πάεγ {πὲ τεῖσζῃ 

οὗ 1πὸ περῇον οὗ [υἀᾶ85 Μδοσαραυβ, ] ολη Ηγτοδηιβ, Δρουΐ 130 8.6.) 

85 ἃ [εβίδὶ ἰερεπαὰ ἕο ΝἌ.δηοτγ᾽β ΠΔΥ ὙΠΟ ἢ ννᾶ5 ορβεγνθα ἴῃ σοπηπλοπι- 
ογδίϊοη οἱ {πε ρτεδὶ νἱεΐογυ σαϊηθα ΌὉγ } υἀΔ5 ΜαςἼοαθδουβ ονεῦ ἴπῸ ϑυγίδη 

ϑεπεσγαὶ ΝίςδηοΣ δὲ Αάδϑα οὐ ἴῃ6 ἵϑἢ οὗ Αάδσγ, τό: Β.5. Τΐβ σοπὰ- 

ταοτηογδίίοῃ οὗ ΝἼδηοσ᾽β ΠΔῪ 85 σοζῃ πο πΐ ἴῃς οὈβογνδηςε οἵ 

(ες δηςϊεηΐ Ῥεγβίδη Νὲνν Ὑδαγ᾽ 5 ἔεδεϊναὶ ὑνὩ] ἢ 15 σε] ταϊθα δἱ [πὲ {π|6ὲ 
οὗ 186 νεγπδὶ δαιίποχ. ῬὍΤῆςε Ρεγβίδη βργὶηρς δῖναι, Κποννῃ 85 Ν᾽ απγόξ, 

ὍΏοβ6 ᾿πϑε τ υτ]οη 15 βου θεα ἴο [6 τα γί ςα] Κὶπης [εἐπι5 14, οὐ Ὑἷπι, 18 

ῃο ἀουδὲ Ὀαβεά οἡ ἴῃε Βαδρυ]οηΐδη Νὸνν Ὑδδι᾿β ἔδδι να)" Οἡ ῥΡ. 21 
δε 511ΠῚ|5 ὉΡ ἢ15 ἀγρυτηδηΐ ἰΠυ5: “1 Ὀεϊίενε [εγεΐίογε ἴπᾶὶ Ῥυγὶπι 15 ἀ6- 
σὶνοα ἔγτοπὶ 8ὴ ΟἹ Ῥεγβίδη εαυϊναὶεηὶ οὗ Νεαϊς ρῶγέξ “ρογιοη." μβῶγῖρηι 

“Ῥοτγιίοηβ, σ᾽ (ΗςὉ. παγιδιῃ Ἐπι. οἱ". 53) σοτγεβροηάβ ἴο ἴῃς [,αἴΐη 

δίγεπ, ΕΥΘΏΓΟὮ Ἔΐγεμπες. ΤὮς εἐχρ᾽δηδίίοη οἱ Κζηηδ Ῥῶγῖνι ἃ5 "“Ὦδγϑ 

οὗ ἴδε 1,οἱϑ᾽ 15 ἃ β βεαυθηΐῖ ΡΟρΡΌΪΑΥ Εἰ ΠΊΟΪΟΡΣῪ βυρρεβϑίεα ὉΥ ἴῃς ἩςΌ. 
πνογὰ ἰοῦ “ρογίϊοπ᾽ ἴῃ ἴῃ 6 ϑεηῆβε οὗ “"Ἰοῖ, ἀδϑδίϊηγ᾽ 85 νν ὲ}} δ58 ΌΥ ογδοι δῦ 
ΡῬτδςίςεϑ οὐυϑεσνοα οὐ Νεν Ὑδαγβ ἔνε. ΤὨςε ΒοοκΚ οἵ Ἐβίδετγ, )υ5ὶ 85 

ἴῃς Βοοκ οὗ [υάϊἢ, 5 ἃ ἔεϑὶδὶ Ἰεσεηα ἴοσ ἴΒε Εεαϑβί οἵ Ρυγίπι; ἰὶ 15 ποΐ ἃ 

Βιϊϑιογίς αὶ ῬοοϊΚ,, οἵ ἃ ἢἰϑίογιςδὶ πονεὶ, Ὀυΐ Ἔπίγεῖὶν δοιτἰουβΒ. ὙΠῸ ἱποὶ- 

ἀεηῖβ γεϊαϊεά τγεῖε βυρρεβίε ὉΥ ἴῃς βυβετίπρβ οὗ ἴῃς 71ἐν ἀυτίηρ τῇς 

Ογτίδη ρεγϑεσυϊίοη δηα {Πεὶγ σίοτίουβ νἹοίοσυ ονοσῦ ΝΊΓΔΠΟΥ οἡ ἴῃ 131} 
οὗ Αάδσζ, τόν Β.σ. Νίςδποσ 5 ἴμε ργοϊοίγρε οὗ Ηδπιδη, ἀπά ἴῃς Ποποῦβ 

Ὀεβίον θα οὐ Μοσγάεοδὶ σοσγεϑροπα ἴο με αἰβιϊ πο Ιοἢ5 σοπίογγεα οἡ ἴῃς 
Μδοςδρες πιρῃ-ργίεϑὶ ] οηδίδδη, ἴπΠῸ γουησεσ Ὀσγοίμοῦ δηα ϑυσσεβϑοσ οὗ 

7.445 Μδοοάρεβυβ. Τῆς πδηηθβ οἱ Ηδιηδη δηα Νδϑηι ἀγὸ ϑιυιβίδη ΟΥΓ 

ΕἸΔμε, 16 Μογαάςοδὶ δηὰ Ἐβίμεσ σογτεβροηα ἴο [8ε Βαυγ]οηϊδηῃ 
Μαδγάυκ δηπὰ ᾿ξίασ. Ὅῆα δηϊδσοπίθπι Ὀείτννεεη Ηδιηδη δηα Ναβῃϊὶ, οἢ 

18ς οπα ἢδηά, δὰ Μοσγάεςδὶ δπὰ Ἐβίμεσ οα πὸ οἴ οσ, δΥ πᾶν Ὀθθη 

βιρρεβίςα ΌΥ δὴ δπεοίεπὶ Βαργ)οηΐδη θϑίδὶ Ἰεσεηὰ σοὶ γαῖπρ ἃ ν]οΐοῦν 

βαϊηεα ὈΥ (με οἢϊοΐ σοὰ οἱ ΒαΌν]οη ονεγ (ἢ6 ῥγίης!ραὶ ἀοἰγ οὗ ἰῃς Ἐ]δπ- 

ἰϊε5; ἃπα {15 ΤΏΔΥ υ]{ἰπλδίοὶν ὈῈ ἃ παίιγα τὶ ἢ ϑυπ Ο] ἰΖίηρ (Π6 νἹἱςίο συ 

οὗ ἴῃ ἀεἰζε5 οὗ ϑργίπρ ονοῦ ἴῃς ἔγοβί- σδηὶβ οὗ ὙΥΙΠΙΟσ το Παῖς ἰῃς 5υη- 

Β81η6 δηα δ᾽ννᾶγβ ρῥἱοῖ ἴο Ὀσίηρ Ὀδοκ ΝΟ ἴο ἴμ6 φαγί, 791 858 ἰῃς 

ἔτοϑί-δηῖβ οἱ υδέμημείηε ἴῃ ο]Ϊά ΝΌΓΒΘ τηγ ΠοΪοΡΎ Βαϊεα ἴῃς Ῥεδατ ι} 
ξοὰ Βα]άδσγ, ψἱτἢ οθ6 ὑργοϑεποα ΘΌΠΊΤΊΕΓ σης ὈδοΚ ἴἰο ἰμὰ ἰσε-ουμὰ 

εαγίῃ. Μοχσάεοδὶ, ἴῃς ροα οὗ ἴΠ6 νεσῃδὶ δυη, {γα ρηςεα ονοῦ ἴῃς ἰτοϑί- 
αἰαπὶ ΗἩδπηᾶη, ΏΟ νὰβ8 ἃ Ὀγαρματγὶ ἰκὸ Ἡσιηρσποῦ, {Π6 ϑδἰτοηροβί οὗ ἴῃς 

εἰδηῖβ ἴῃ .δίμηλπεῖνι, ἀπα 1Π6 ψτπίεσ οὗ [45 ἀϊδοοηϊοηϊ ΔΠα Ορργβϑβίοῃ 

γνῶ 5 τηδας ρ]οτγίουβ συ πα πηογ ὈΥ ἴῃς συη οἱ  υάὰ5 Μαςοαίκευϑ.᾽" 
Φ 
ζ κ 
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ΤὨαο αἰ Που ἰ65 οὗ {Π15 ἴδον οὗ δῃ ογίρίη οὗ Ῥυγίπι ἰῃ ΝΊς ΠΟΥ ̓5 

ὍΔΥ ἅζο, βγϑί, [μδ΄ (Π6 ἰεαϑί οἵ Ρυγπὶ 4065 ποί [4]}] οἡ ἴῃς 1 ἢ οἵ 

Ααδγ, ἴῃς ἀδὺ οὗ ἴπεῸ νἱοΐοσυ ονεσ ἴῃ ϑυγίδηβ, Ὀπὶ, δοσογαϊηρ ἴο 

{π6 Βοοῖκ οἵ Επί., ου 16 τ4ῖἢ δηὰ ἴῃς τς οἱ Αάδγ (:1-3); ἀηα οἡ 

{Π656 ἀαγϑ, δοσοσγαϊηρ ἴο 411] οὐγ Ὠϊδίογιοδὶ ονίάθησθ, ἴΠῸΥ ΨΈΓα 

αἰνναγϑ σα] γαίθα. 1 Μᾷδς. 7" 5ρ6 8 κ5 οἵ ἴπ6 ἱπβζυ 0 οὗ ΝΊΣΔΠΟΓΙ᾽ 5 
Πδν, οἡ ἴῃς ᾿321ἢ οἱ Αἀδγ, θυΐ ἀο65 ποί ς4]] ἰΐ ῬΌΓΙΠῚ ΟΥ τῇακο δὴν 

τηθηϊοη οἱ ἴῃς ϑίογυ οἱ Εβίῃεσ δπὰ Μογάεοδὶ. 2 Μᾶς. 1ς᾽9 βᾶγϑ 

[Πδῖ, 1Π ΠΠΘΠΊΟΓΥ οἱ (Π6 νἱοίογΥ ονοσ ΝΊσδηοσ, “ἼΠΘΥ 41} ογάδιηθα 

ΜΠ ἃ σΟΙΠΏΟΠ ἄδογθα ἴῃ ΠΟ ν]56 ἴο ἰεΐ {ἢ1]5 ἀδὺ ρᾶ55 υπαϊϑίη- 

συ ]5η6 6, Ὀυΐ ἴο πηᾶτῖκ νυν Πποπουτγ [ἢ (Πἰγίοε ἢ ἀδγ οἵ Π6 ἱννο Πἢ 

τοητἢ (ἰ 5 σα |16α ΑἀὰΓ ἴῃ ἴπῸ ϑυτίδη ἰοηριθ), ἰῃ6 ἀν Ὀείογε [ἴῃς 

ἀδγ οἱ Μοτγάεοδὶ." Ηδεγε ἴῃς ““ἀἂγ οὗ Μογαάδοδὶ᾽" οἡ ἴῃε ᾿δ4ῖ ἰ5 
σΑΓΘί]]ν ἀἰδι!ηρυ ϑηθα ἔγοπι ἰῃῈ ἀᾶν οἱ Νίσου οἡ [6 «31. [Ι͂ῃ 

Επ|κὸ ἸΏΔΏΠΟΙ ΠΟ ϑΈΡἤι 5, 44{π|. χὶ. 292 5ᾶγ8, “ἼἼΠε6 [6νν8 ἰμδὶ ψεγα ἰῃ 

σ584 ραίῃογαα {ῃοπΊβεϊνοβ ἱοροῖῃοσ ἃπα ἰδαϑίςα οἡ ἴΠ6 [ουγίοοητἢ 

ἀδγ δηὰ ἴῃς οἠς ἴῃαΐ [ΟἹ] οννεα ἰἴ; νἤδηςα ᾿ἰ 5 [η4ἰ Ἔνθ ποῦν 4] 

[ῆὴ6 [εννϑ (Παΐ ἃγὲ ἰῃ {π6 ὨδΌ 4 0]6 δαγίῃ Καορ ἴΠ686 ἀδΥϑ 85 ἃ δαϑβί 

ΌὈγ αἰβι ας Ὡρ ργεϑθηῖβ ἴο οὔ δηοίῃογ.᾽"" ΤὍΤηδ δησϊθηΐ Αγδιπαὶς 

σῃγοηΐϊοὶς Μερη απ Τα αμΜ}}, νν ΙΓ ἢ 5 οἱά ποιῇ ἴο Ὀὲ εἰϊδα ἴῃ 

{πη6 Μίβῃηα, ρῖνεβ ἃ [ἰδῖ οἵ ἀαγβ οὴ ΨνὨ]Οἢ [{ 15 ἰοσθ ἀἄθὴ ἴο [δϑι. 
Ιη χὶϊ., ἴπ65. 230-31, 1 βϑᾶγβ, “ὙἼπαὸ στφἢ (οἱ Αἀδγ) ἰ5 ἴῃς Πᾶν οἵ 

ΝΙσδηοΥῦ. Τῆδ τ4ῖἢ 8πα ᾿ς δῖε ἴῃ6 Παγβ οἱ Ῥυχίη]. Ἐδϑίϊησ 

15 [ογἀθη᾽ (σεα Πογεηρουγρ, ἢ δἰοῖγο ἠε ἰα Ῥαϊεείηξ, ὈΡ. 442 ἢ..). 

Ιῃ {π656, οἿγ οἰάἀδϑί δι που 65, [Π6Γ6 5 ἢο σοηξιδίοη Ὀεοΐννθοῃ ἴῃ 6 

Ἀγ οἱ ΝΙσδηοῦ δηὰ ἰἢς Πᾶγϑ οἱ Ρυγίπχ, θαΐ τ[ῃ6 ἵννο ᾶγὸ γεραγαθά 

85 Ἰηπάδροεπαεδηΐ [οϑίϊναϊθ. Ἐδυβ5 βιιρροϑίβ (Ππαἱ (Πς [δαϑί οἱ ΝΊΟΔΠΟΥ 

σοι θη ογδίηρ ἃ ΡΌΓΟΙΥ ΡΟ] ς4] ονεηΐ, ννὰ5 βοοὴ [ογροίζεη, δπά 

{παι ἴδῃ 1Π6 τ21ἢ οἱ Αἀδγῦ Ὀεδοδπλε ἃ ργεραγδίογυ [αϑί ἴο ἰῃς ἔεδϑὶ 

οἱ Ῥυγία; θυΐ {Π15 ἀοε5. ποῖ ὄβχρίδϊη γ Ῥυγίπὶ 15 Καρὶ οἡ ἴΠ6 

141 δῃά 151 οἱ Αὐἀδγ, 1 1ἴ σοπιπχεπιογαῖθϑ ([Ώ6 νἹἱοίοσυ ον γ ΝΙΟΔΠΟΥ 

οἡ 16 τ31ἢ, ΕΥρθί, βηγώηδαρο, ΡΡ. 79 ,., 5οῖνεβ ἴῃς αἰβηου ν 

Ὀγ {Π6 ἀϑϑυπηρίίοη οἵ δ δαγ! οΓ βῃοσίεσ γεσοηβίοη οἱ Εϑί. ἴῃ ῃΪ ἢ 

1Π6 Κορρίηρ οἱ ἴῃ6 21 ἀδὺ ννᾶβ ργεϑοῦρεα. ϑυρϑεαυθηίν {Π6 

7ενν5 ἀεαϊςαίεα {πὸ τφῖῃ ἴο Μογάεοδί; μυΐ ἴῃ 7 εγιιβαίθπι, νἤογα ἵννο 
ΝΙΓΔΠΟΥ Πδγ5 ψεα Κερῖ, ἰῃ6 Πᾶν οἱ Μογάδοδὶ σοι]ὰ ποΐ θὲ οὔ- 

Βογνο Ὁη0}} (ῃ6 τσ. Αἰογνναγά ἰῇ αν οἵ Νίςδποσ, ἔγοηι 
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Ὡς οἢ 1ῃ6 ΠΟΙ] ἀδνεϊορηηθηΐ ἢδα 5ἰαγίεα, ννὰ5 ἰογροϊΐβη, πὰ ἃ 

ἰαῖς γράδοίοσ ἱσεα ἴο γεσοηςςο ἴῃς αἰ ογεησοβ οἱ ρῥγαςίίςς Ὀείννεθη 

7Θγυβα] πὶ δἀπα ἴῃς τυγαὶ αἰβίγιο5. ΌῪ Ἂπ)]οϊηΐπρ ἴῃ Κεορίηρ οὗ ἴννο 

Πδγ5 οἵ Ρυγίηπι. ΑἹ] (Ὠΐ5 15 γί θοαὶ ἰη ἴῃ ἰΔ5ὲ ἀθζτθθ. [1115 βί ΩΡΙῪ 

ἃ ΡΠ ὑΡ οἵ υη  ἸΚοὶγ Ὠγνροίμοϑαϑ ἰῃ ογάθγ ἴο ργονα δῃοΐμοσ υἢ- 

ΠΚοεὶγ Ὠγροίἢαβίϑ. ὃ 

Ιη ἴῃς βεςοῃὰ ρίδςθ, Ἐβίῃεσ, ἴῃς Ὠδγοίης οὗ ἴῆ6 θοοκ ἰμδὶ θθᾶγβ 

ΠΟΙ ΠΔΙΏ6, ἢ85 ποίῃϊηρ ἴο ἀο ψ]Ὦ (6 ν]οίοτγ οὗ [445 Μδοςσδθαι. 

ΠῚ Ἡδπδῃ 5 ἰῃς σουπίογραγί οἵ ΝΊσΔ ΠΟΥ Ὧπα Μοσγαροδὶ οἱ 1485, 

να 5ῃουϊά ὄχρεοὶ ἰο Βπα ϑοπία ΟΠΊΔη σΟΠΒΡΙ ΟἸΙΟΙΙ5ΪΥ σοησογηθα 

ἴῃ ἴῃ6 ονογῆγον οἱ Νίσδποσ, Ὀΐ [ἢ15 15 οὶ [ἢ6 οᾶ856. Ηδγα ὁμοθ 

τογα ΕΤΡὶ σοπΠΊ68 ἴο {Π6 τόϑοὰς οἱ 15 [ΠΘΟΥΥ ΜΠ ἃποίῃογ [Πθοτγ. 

Ης 5ρ|115 ἴῃς Βοοκ οἵ Ἐπί. ἰπῖο ἵἴννο παγγδίϊνεϑ, ἃ βίοσυ οἵ Μοσγάδοδὶ 

8η4 ἃ 5ίογυ οἱ ἔϑί., δπα πηδϊηΐδί η5 (δὶ (δ ΓΟΥ̓ΠΊΘΙ νγ85 [Π6 οτἹρΊη Δ] 

ςοΙηπηθπλογδίίοη οἱ ἴΠς νἱοΟΥΥ ον Γ Ν͵ςδποῦ, δηα ἴῃ (Π6 ἰαίοΣ 15 

8Δη δααϊίίοη ἰο ἴπ6 ἰερεπά. Ασοοσζαΐϊηρ ἴο Ηδυρί (ρ. 7), “Τῇθ 

Ρτοίοϊγρε οὗ Αμαβιεγιβ ἰη (ἢ6 Βοοκ οἱ ΕΒΙΠΕΓ ἰ5 ΑἸεχδηάθγ Βδἰας 

οὗ ϑγγία, ψ ἢ11|6 τη6 Ργοίοίγρε οἱ ΕβίΠΟΥ ἰ5 ΑἸεχδηπάθγβ ψης, ἴῃς 

Ἐργρίίδη ρῥγίησθϑο (]εοραῖγα, ἀδιρῃίογ οἱ Ρίοϊοπιν ΝἼ. ῬὨΪ]οσθίοσ 

ΔΠ4 [5 ϑἰβϑίεσ. (]Ἰδεορδαίγα, νῇῆο Ὀοΐῃ ψεγα νῦν ἔγπιθπμαϊγ αἰβροβϑοα 

ἰοννασγὰ {πῃ6 ον8. ... Τῆς ἤρυτε οἵ ἘΠΕ 4150 θδᾶῦθ 5ΟΠῚΘ 

{τᾶςε5 οἱ 10ηδΔοᾶ οὐ ἴγεης (16 ἰανουτίε σοηοιυρίης οἱ Ῥίον 

ΡὨΠ]οπιείογ᾽ 5 σογαρθηΐ Δηα βυσοεββογ, ἢΐἷ5 Ὀγοίῃογ Ριοίεηγ ῬΗγϑΟΟΠ) 

0 Ὀεβοιρῃὶ Ῥίοϊοην Ῥἤγϑθοοη ἴο Δρᾶπάοη ἢΪ5 ρίδῃ οὗ δχίογπι- 

πδίϊησ (ἢς ΑἸοχαηαγίδη [ενν8. Βυΐϊ (Π6 ΟΠΪΥ Ροϊηΐ οἱ 51 π|}}Υγ 

θεΐννθεη (]θορδίγα 8ηα ἴσεηθ δηα Εϑίῃογ 15 [μαἱ Ὀοΐἢ ψεγα νουγ- 

40]6 ἴο {πὸ ]Ίενβ. ὙΠΕΥ πδα ποίῃϊηρ ἴο ἀο ψ ἢ [86 Τονεγίηγοννὶ 
οἱ ΝΙςΔποΥ, δπα ἰμεογεΐογε ᾿ἴ 15 μαγὰ ἴο 5866 Ψγ ἴδεν βῃου!α ᾿ς 

ἀγαρσροα ἰηΐο ἃ ἰερεηα παῖ ἰ5 τηϑδηΐ ἴο σοπηπγχεπηογαΐα [ἀ859᾽ 
νἹοΐοσυ. Β 

Α {μιτὰ οδ]θειίοη ἴο {15 ἰδοῦν 5 [μὲ ἰζ Γεσορη!Ζθ5 ἢῸ οΥρδηὶς 

σοηηροίίοη Ὀεΐνθεη (Π6 [εαϑὶ οὗ Ῥυσχὶπὶ δηα ἴῃς εϑίαὶ Ἰερεπα σοη]- 

ΡΟΞΘ6α ἴογ 115 σϑὶρσγαϊίΐοη. Τα ἔεαϑί 15 οἱ [δυνϑἢ οτρίη, Ὀυΐ τῃς 

Ἰερεηα δϑϑοοϊαίθα νὰ ἰἰ 15 οἱ Βαργ]οηϊδη- Ρεγϑίδῃ ογρίη. Ηον 

αἀἰὰ {Π18 ΡῥΘου ΑΓ σοπἱ δίίοη σοπλα ρου ἢ ΠὨ| Ῥυγὶπὶ νγεγῈ ἃ 
ΒαὈν]οηΐδη οὗ ἃ Ῥεγϑβίδη ἰβδϑῖ, οὔθ σοι]ά ᾿παἀογϑίδηα ἢον (ἢς βἴοσυ 

(ἢαὶ 84 Ὀδοη ςσοπηροίοα ΜΠ ἰΐ ἔγοπὶ {ἰπ|6 ἱπη πη ηλοσὶ 4] μου α 
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511} θὲ διίἰδοῃθβα ἴο 1( ννῆθηῃ [15 [βαϑί νγὰ5 δαορίβα ὈΥ͂ {πε 76 νν5; Ραϊΐ 
ΟΠ6 σδηποῖ 566 ον ἴῃς [εννϑ σᾶπι6 ἴο [6}] ἃ Βα γ]οηΐδη ΟΥΓ ἃ Ῥεσϑίδῃ 

βίογσυ, [ἢδΐ οὔ ρΊη! γ ἢδα δῃ οηίίγεὶνγ αἰ ογεπὶ πχοεδπίηρ, ἰῃ σοη- 

πδοίίοη ΜΠ ἃ 7ενγιϑῃ Ὠϊδίογιοδὶ δηηνεύθασγ. Οἡ ἢ. τἰ Ηδσυρί 

βδᾶγϑ, “ἼὙΠ6 σοΠίοΠΡΟΓΑΓΙ65 οἱ ἴῃ6 δυίΐῃοῦ οἵ [6 ΒοΟΚ οἱ Ἐβίμεγ 

ἀηάογϑοίοοα τῃς Δ] ϑἱοη5 ἴο ΝΊσΔΠοΟΙ, οπδῖμδῃ, ΑἸοχαηογ Β4]85, 

(Ἰεοραίγα, ἴγεηθ, ὅζο.. .. 751 ἃ5 ΜΝ 6}} ἂ5 ἴῃ τοδάδγβ οἵ Ηδείησί ἢ 

νο ΚΙ εἰσι 5 ΗΠ εγηπαπηδϑοίμασἝέ ρετοεῖνοα [ἢ6 σοΟΠΙΘΙΊΡΟΓΑΓΥ τοίεγ- 

ΘΠς65 ἴῃ {Π6 ραίγοἵίς ἀγαπᾶ οὗ [ῃ6 Ῥγιυβϑίδη ροοῖ. ΤῊΪ5 σδῃ ΠᾶγαΪν 

ΡῈ ς4]]εἀ ἃ νοῦν σοοὰ Ἡδφῦγεν ΟΥ̓ Θοιἰς δημαίορυ. Τῆς ΒοΟΚ οἵ 
70}, [αἱ Ηδιρί αἶϑο 4}}465 ἴο, 45 πο Ὀδαγίηρ οἡ ἴῃ οᾶϑθ. ἌΝΒΟσε 

ἢᾶνα νὰ δποίῃεγ ἰπβίδηςς ἰῃ ἴῃς ΟἿ. οὗ ἴῃ6 οὔβεγνδηςς οὗ ἃ μοὶν 

ἄδγ ὈΥ {Π6 τεδάϊηρ οἱ ἃ βίογν [αὶ Ὧδ5 πο οὐνίοιιϑ σοπηθοίΐοη 1 

ἴ[ῆ6 τηδδηΐϊηρ οὗ (6 ἀδγ ἰῃ αιυρδίίοη Τῆς ἀο] νογάπος ἔγοπὶ 

Ἐπγυρὶ ἰ5 σε γαίθα Ὀγ τῃς γοδαϊηρ οἵ {με βίοσυ οἵ ἰῆς Εχοαυϑ, ποῖ 

οἵ 8η δοοοιηῖ οἱ Μαγάυκ᾽β νἱσΐοσυ ονοσῦ Τιᾶιηαί. Τῆς ἀδσβίγυς- 

τἰοῃ οἱ 7ἐγυβαίθπα 15 σοπηπιθιηογαῖθα Ὀγ {Πε γεδαϊηρ οὗ 6 Βοοϊ οἱ 

ΤΙ, ,Ατηθηΐδίίοῃϑ, ἴῃ ΙΓ ἢ [15 δνεηΐ 15 ἀθϑοσ θα, ποί ΌγῪ δῇ δοσοουηΐ 

οἵ ἴῃς [4]}] οἱ Ηυμραρα Ὀείοτε ΟἹ ραιηθϑῃ. ΝῺ ἰπε 5μου]ὰ 

ποῖ πα 45᾽ νἱοἴοῖγ ονεγ ΝσΔΠΟΥ Ὀδ Γσεἰεργαΐθα ὈΥ ἃ πατταῖϊνα οἵ 

(παἰὶ ἐνεπΐ, ἰπβίθδα οἵ ὈΥ δῇ δἱἰθροῦῖςδὶ δάδρίδιίοη οὗ ἃ Ῥεγϑίδη- 
ἰζΖεα Βαργυ]οηΐδη παγῇ Ὁ 

Α ἰουγίῃ οὐ]θοϊίοη ἴο (5 [ΠΘΟσῪ 15 115 [Δ !]1υγ6 ἴο ρῖνα 8 838115- 
ἰαεοίογτυ Ηδργονν οἰγηγοίοργ ἴογ ἴΠ6 δπια Ῥυγίπι. Α ἴδαβί (Παϊ [88 

7ενν5 {πεηλβεῖνεβ ῃδὰ ᾿ηνεηίεα ἴο σοἰε γαῖα δὴ ἱπηρογίδηϊ Ἄνθηΐ ἰῇ 

{ΠΕ οὐγῃ Ὠἰϑίογυ (ΠῸῪ ψνου]α ποῖ να ς41|16α Ὀν ἃ ΒδΟυ]οη Δ ΟΥ 

Ῥεγβίδῃ πᾶπιῈ ἴοσγ ΨὨΪο ἢ ὯΟ Γαιοηδ] ἐχρ δηδίίοη σα Ὀς ρίνεη. 

ΤῊ]5 σοηϑιἀθγδίίοη ΔρΡ]165 ἢ δαυδὶ ἔοσοα ἴο ΔΩῪ (ΠΘΟΥῪ [παῖ 

ϑϑίρῃβ Ῥυγπὶ ἃ Ηδργον οτρίηῃ. Α δαϑὶ {πὶ Ὀθᾶγϑθ ἃ ἔογεὶ 

πᾶπις πιυϑί ᾶνα Ὀθοη ἀεγίνοα ἔγοπι ἃ [ογεῖρῃ βουγοῦ---ϑυςοἢ ἰ5 [Π6 

ορίηίοη οὗ ἔπε πιδ)ογίν οἵ ογί τἰοϑ οἵ [π6 ῥργθβεηῖ ἄγ. Α58 Κυδγεῃ, 

Οπάογζοοκ, Ρ. 545, αἴ5ϑο ὀῦϑβεγνϑβϑ, [15 1ἤθοσυ Ὀαϑὶ Ἔχρδἱηϑ ἴῃς υὑῃ- 

ἢἰϑίοσγίςδὶ σμαγαςίογ οὗ [π6 θοοκ. Αἰδβαϑβί [μαἱ δὰ ἃ Ὠϊβίοσιςδὶ }6νν- 

ἰ5}} οὐἱρίῃ σου ]Ἱά Ὀεβί Ὀς ἠυβε θεά Ὀγ το]]ἰπρ (Π6 ἴσια βίογυ οἵ ἰΐ5 ἰπ5ι}- 

τυἱτοη, Ὀυΐ ἃ [εαϑῖ ἀογίνεα ἔγοτῃ [Π6 ἤδαίμθη σου]Ἱά οηἱν ᾿ς }ι5ι|8εὰ 

ΌῪ ἃ βΒείϊΐοη. Τῇε α ῥγέογὶ ΟὈ]δοίίοη γαϊϑθα Ὁγ Κδηϊρ, Εὐπίεήπηρ, 

Ῥ. 292, 8ηα Ετρί, Ρ. γ6, [πὲ το] ρίοιι5 ΒΟΓᾺΡΙ 65 νου α ἢδνα ῥσε- 
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νεηϊοα [με ρΡοβί-Ἔχῖς 7ενν5 ἰγοπὶ θογγονίηρ ἃ ποαίῃθη ἐδβίϊναὶ, 

ἷ5 ποῖ ψεϊρῃῖϊγ. [ἢ {Πεὶγ δαῦὶν Ὠϊδίοσυ ἴῃς Ηδεῦτεννβ δαορίεα 4]]} 

16 ἀρτίου]ίυγα! ἐεϑιῖνα ὶθ οἱ ἴῃς (Δμδδηϊθβ δηα ἰγδηϑίογπιθα [ἢ 6 πὶ 

ἰηΐο πδίΐομδὶ στῃθιηοσα]ῖ58. ὅϑόνογαὶ Βαρυ]οηΐδη μον ἀᾶγθ ἤδνα 
ὈΘΘῊ ϑἰ τα] Υὶν ἰγαηϑίοσιηθα ἴῃ ἴῃ6 Ῥγθβν Οοάθ. [Ιῃ ἰδίθγ {{π|68 
ἀἰθησυϊν που] ἀουθῖ 1655 θὲ [εἰς ἴῃ δαορίϊηρ τοὶ ρίουβ ἔδϑίνα β, 
θυ (ἢ6 584π|6 ορροβί[ἰοη ψοιϊὰ πο θῈ γαϊβϑθα ἀραϊηϑί ϑθ 8. ΔΠΗ1- 

νΟΊϑασε5 δηα Ποϊϊάδγϑθ, βοῇ 85 ἴδε ἰεαϑί οἵ Ῥυγὶπὶ 15. Μδηγ 
τ οάσγῃ [ἐν ΚΕῸΡ (γί βίτηδϑ δηα οἴογ ἡδίϊοηδὶ ΠΟΙ ἀἀγ5 ἃ5 56 18 Γ 

ςΕἸοὈταίίοηβ, δηά ἰἴ 15 αὐ σοποοίνδοϊα ἰΠαὶ ἰῃ ῥΓοσα85 οὗ {{π|6 

ΠΥ 5Βοιὰ πλάκα ποτὰ ἃ ρᾶγί οἱ {Π6ῚΓ ΔΙ Π4Γ δηὰ ρῖνε Π6ηὶ ἃ 

7 15} ἱπίογργείδίίοη. ΤῈ ΠΕ ΒΡαΡοΓ5 ἰδίαν τερογίεα (παὶ ἃ 

ςοηγνοηίίοη οἱ [εν ϑἢ γὰρ ὶβ δα ἀεοϊάεα ἴο Κααρ (6 Απιογίσδῃ 

πδίϊομδὶ Ποὺ οἱ ΤΙ δηκΚϑερινίηρ Πᾶν, δηα ἴο τη Κε ἰΐ ἃ ςεἰ τα- 

τἰοη οὗ (6 Βγϑί ἰαηάϊηρ οὗ ἴῃ6 εν ἰὴ ΑἸηδοσῖςα. ΤηΪδβ ἰ5 8 ροοὰ 

1Πυβιίτδίίοῃ οὗ (μ6 ῥγοσεθϑθ ἰμαῖΐῖ ἰῃ 41} αρὲθ 858 Ὀδϑὴ ροίηρ οὔ ἴῃ 

Τυάείϑηῃ οὗ Δρβογθίηρ 8}} βογίβ οἵ 4116 ἢ δἰ πηεηῖβ πα 8551} ἱην 

1Π6πὶ ἴο [π6 πδίϊομδὶ ρθηΐϊυ8. ὙΠΟΓΟ ἰ5 πὸ αἰΠπουΪγ, ἰΠογείοσο, ἴῃ 

5 ΡΡοϑίης μα΄ Ῥυγὶπλ ννὰ5 οὔ ρΊΠΑΙΪΥ 4 ἢεδίῃθη [δϑίϊναὶ (δὶ [ἢ 6 
7ενν5 Ἰεδγηθα ἴο ζβαερ ἰῃ οὔς οὗ ἴπμε ἰαπα 58 οἵ [Π6ῖγ Ἂχίϊθ, δπα ἴογ 

ΜὮΙΓὮ ΠΟΥ 5ΒῸ ΒΘ αυΘηΓΥ ἱηνεοηϊοά (Π6 ρϑευαο-ἰδίογιοδὶ 75:18 8- 

ἄοη ἴῃαἱ [ῃ6 Βοοκ οἱ Ἐδβίῃεγ σοηΐϊδίηβΒ. ὙΤΠΕ Ὠἰδίοσυ οἱ γε]! ρίοη 5 

[}} οἱ ἀηδίοροιιβ ἰπβίδηςθϑ ἴῃ ν ῃ] ἢ Ποίθγορθηθοιβ ἰηϑιϊ 105 ἢᾶνο 

Ὀδθὴ δίνθῃ ἃ Π6Ὺ ἰπἰογργείδίίοη Ὀγ ἴῃς 9θοῖϑ σῇ Ὠᾶνε δαορίεα 

Ἵδοα. 

(2) Τλεονγν οὗ α« Ογεοξς ογίρὶπ οὐῇἨ Ρωγίηι.---Ἠ. ατἄϊζ, “Δ εγ 

Ὠἰϑιουϑοῃς Ηἰηϊογρτιηὰ υὑπὰ αἷς ΑΡίαθϑυηρ Ὧ465 Β. Ἐδβί. υπὰ (ΕΓ 

ὕτβργιης ἀδ65 ῬΡυτγπγίεϑσιοβ, Μά}... χχχν. (1886), Ρρ. 42ς 7:.; 

473 .7.; 521 37.» ταδϊπίαἰἢ5 [ηδὶ Ῥυγίπι 5 (ῃε ατεοῖκ [δἀβῖ οἵ πιθοιγία͵ 

ΟΓ “{Π6 Ἑςδϑκ-ορϑηϊηρ,᾽ ἴ[η6 ψέμαϊϊα οἵ ἴῃς Ἐοπηδηδ, ἃ βϑεάβοῃ Ἵῇῃδῖ- 

δείογιζεα ὃν ψ]πα- ἀτπΚίηρ δηα ϑεπαϊηρ οἱ ργεβθηΐβ }ι5ὲ ἃ5 ΡΌΓΙηὶ 

γνγᾶ9. ΤὨΪΒ ἢ6 ΠοΙ 5 ννᾶ5 ἰηἰγοάμποδα ὈΥ 7οβερῇ, ἴῃς ἰαχ- σαί γογ, 

πῃ (6 τεῖρῃ οἱ Ῥιοϊδιηγ ῬὨΠοραΐοσ (222--2ος Β.0.) (ο΄. [ο05. 4η|. 

χὶϊ. τόο .). Ἐο]ονίην ]. Ὁ). ΜΙςὮΔ6115, 6 ἐχρ αῖπ5 Ρυγ ἃ5 δὴ 

οἴμοσγννῖβδα ἀηκηόνψῃ ρυγΑ] οἱ ἴῃς ΗδΡ.- νογὰ ῥῶγᾶ, “ΜιΊΠηΘ6- Γα55;,᾽ 

δΔηα ΞῈΡΡοΟΒβ65 1μἱ [15 πᾶπηθ ννᾶ5 ρίνθη ψῈ ἢ τείεγεηςε ἴο ἴῃ6 ορεη- 

ἰηῷ οὗ {π6ὸ ψνίπμε-σα5κ5. Βυΐ ψῖΠ6-ὈΓαβ565 ἃγα ποῖ Μ]Πη6-Ο85Κ5, δπὰ 
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[86 γ ϑυρρεϑὶ γαῖ μοῦ (ῃ6 δυίυπηη (ἤδη (Π6 βργίηρ-(ἰπα, ν ἤθη τδς 

Ῥμμοῖρία ψοτα σε] ργαῖθα. Τῆς ἰπΐθηβε γεδοίΐοη ρδαίηβί ὄνοῦγ- 
της Οτεοκ (μαῖ ονίαϊποα ἀυγίηρ ἴῃς Μδοοδῦφδη ρογοα στηδκαβ5 

ἴ ἀμ] Κοὶγ {παῖ ἃ Οὐεεὶς [οϑεϊναὶ, 50. γεσθηῖν ἰηἰτγοαυςεα 8ἃ5 [815 

[ΠΘΟΥῪ ἀββυη65, σου] ἢᾶνα ραϊηθα 50 βίτοῃρ ἃ μοϊὰ οἡ ἴπε δῆεο- 
τἰοη5 οὗ (ῃΠ6 Ρϑορὶς ἴμαΐὶ (Π6 γε σίουβ δυῖϊ μοῦ 65. Εγα ὉηΔ0]6 ἴο 

ἀἰδίοάρε ἴ. Μογσβϑονεσ, [ἢ]5 ΠΟΥ [8115 ἴο σῖνβ δὴ δχρ δηδίϊοῃ 
οὗ ([ῆ6 νΑΥ ἰῃ ψνὨῖς ἢ (με ΕΒ ΠοΓ-ἰερεπα, ἢ] ἢ εν! θη ΕΥ ἰ5. ποῖ οἵ 
ατοοῖ οτγίρίη, σης ἴο Ὀ6 σοηηεοίδα ΜᾺ ἃ τρεῖς [εα5ϑ. ΤΠϊ5 

[ΠΘΟΥΥ, δοςσοσα!ϊηρίν, 45 ἰουπα ΠΟ ἔδνοιγ Δπλοηρ' ΟΥΙ 65. 

(3) Τηοογὶθς οἵ α Ῥεγδίαπ ογίρίῃ οὐ Ῥηγὶ)η.---ΠΠ ἃ [οτγοῖρτι οὔ ρίη 

15 ἴο θ6 βουρῇῃϊ ἔογ [6 εαβὶ οἵ Ῥυγίμη, ομβ πδίυγα! γ {ἢ ΠηΚ6 ἢγϑί οἱ 

Ῥογϑῖὶα. Τῆο 9οθὴθδ οἵ ἴῃῆ6 Βοοκ οἱ Εδί. 15 ἰαϊὰ ἴῃ {Πδΐ Ἰαη, )δηά 

1 σοηΐδίηβ ἃ ΠΙΙΏΡΕΙ οἱ Ῥεγβίδῃ '᾿νογάβ. δηα 8} 5 οη5 ἴο Ῥευβίδῃ 

συδίοπηβ (ο΄. ὃ 25, Ὧπα ὃ 27, 3). [ἢ 31 ἴῃς ννοσχὰ 2ή"7, ἔγοτὴ νῃὩ] ἢ 

Ῥασίτη 18 ΒΡΡοΒβα ἴο σοϊηθ, 15 Θχρ αἰπβὰ 45 ἰπουρὴ ἴΐ εγα Ρεογβίδη. 

Ιῃ ο"Ἱ 54. ἴἴ 5 ἰῆς Ῥογϑίδηῃ [εν ὯοΟ ἰηδιρυγαῖς [6 ΚΕοορίηρ οὗ 

[Πηε [οαϑί. Ἴδα [δοῖβ βδυρρεϑῖ (δὶ ῬΌΓΙ ΠῚ ννᾶ5 οὔ ρίπα!ν ἃ Ῥεγϑίδῃ 

[οαϑὶ (ἢ ννὰβ8 ἰδαγῃβα ὃν ἴῃς [εν }8 γεϑι ἀὴρ ἰῃ 558 δηα [15 νἱσ! ηἱγ, 

δηα (Παὶ ἔγοπι ἴμεπὶ ἰΐ βργοδα ἴο ἴῃ6 786 νὴν}5 ἴῇ οἰπεσ ραγίβ οἵ {Π6 
ψσὶα. 

ἙΕ. Μείον, σεϑολμτολές ἀν ῥοείἐδοΐξη Ν᾽ αἰτοπαὶ- 7, εγαίμ ὁεγ Ἡξεὐγάεν 

(18ς6), Ρ. ςοό, ΞΒρεαῖκϑβ 5: “ὙΠῈ πᾶπὶδ οὗ {ῃ15 εαϑὶ βυρρεβίβ δῖ οῆςε 1ΐ5 

[οσγείχζῃ οτἰρίη. [11 195 Ῥογβίδη, δῃηὰ οὐγῦγ δυΐῃογ ἱηϊογργεῖβ ἃ 85. “Ἰοῖ᾽ 

(Ρεγβ. δαλγ), Ὀμὲ ἱποοσγαοῖγ. Ῥυγὶπὶ ἰβ ΟἰοΑΥΪΥ οτὶίπα!!ν τἢ6 στοαὶ 

[εδϑὶ οὗ ἴῃς γτεἀοχηρίϊοη οὗ Ναίυτγε, (δες βργίης [εϑίϊναὶ (οἱ πογνν θα Κηοννῃ 

ἃ5 μεμγώζ διθοηρ ἴμε Ῥογβίδηϑ), Ὀὰϊ πότε αοτγίνεα ἔγοπι Ῥεσβ. δεπᾶν, 

ἐβργίηρ.᾽ [Ιἡἢ Ῥεγϑίᾳ {86 7 εἣὴνὸ Ὀεοδπθ δοσαυδιηϊοα ὙΠ {15 ἔδαϑῖ, ἴοοκ 

Ρᾶτί ἴῃ τ, ἀπ} δἱ Ἰεηρίῃ 1 θδοδτὴς αὐϊὶε {πεῖς ονη, δηα ἴδῃ σεϊδϊποα 

ἰϊ ἀνθ δἷϊζεγ ἴῃς Ῥογβίδη Ἃαἀοιηϊηίοη τνὰθ ραᾳϑῖ. Ουγ διυΐμογ ψ15865 ἴο 
ΓΟςοιστ  ηα [ἢΪ5 ςαϑὶ ἰο δἷ5 6] ον -οουίΓΥπιεη ἴῃ Ῥδ]θϑίϊης, πα 56 ῈΚ8 

ἴο σῖνε ἴἴ, πκὸ τῆς Ῥαβϑονοσ, 4 ἢἰβίογίςδὶ Ρδϑἷβ, πα ἴλ8 ἴο Ὠδι.10η8}1Ζ6 

1 (ψ΄. Μεῖοτγ, Η εὺν. γεμγεεϊιυδγίογδμοῖ, Ρ. 716). ; 
Ε. ΗϊιΖίχ, Οεεομίος ἀες Ῥοΐζκες 1 ςγασὶ5 (1860), Ὁ. 28ο, 5αγ8: “Τῆς 

Ῥογβίδῃ ἰῇ οὐσ δυῖϊμοτγ᾽β δο]ὰ οὗ νυἱβίοῃ βεεπὶ5 ἰο ὈῈὲ ἱγανεγϑεα ΌὈΥ ἃποῖδθοσ 

Ἰδησύασε (Πμᾶὶ ἰβ πε ΠῸΥ Ατγδῃ ΠΟΥ ϑεπλὶς, ἴῃ ΠΙΓὮ μεν πιοαηΐ “Ἰοϊ᾽ 
(37); Ὀυῖ τ[ῃδἱ με {εα5ῖ οὗ Ρυγίτη ἀοτγνεα 115 πα πλε ἔγοτῃ 115 (935) ἀο65 ποῖ 

βου ηΠ ργοῦδ 6. Αὐδὺ (Ματσςῇ) 15 ἴπε ἰαϑὶ τποηϊῃ, δπα ἴῃ 186 ϑργίης 

(6 Ῥεγϑίδῃβ 4150 θερδη {ΠεῚΓ γεᾶσ. Νονν, ἰη τπιοάδγηῃ Αὐαῦϊς Νὸν ὙδΔΓ 
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5 «4116 ῥἤμν; ἴηε Ῥογβίδη ῥωγάερηδη (ἰ ογο ΙΓ ἀἀγ5) Ὀεϊοπρ ποτα 

4ἶϑο, Ὀείης ἀεγνεα ἔγοπι 5Κγ. ῥώγυνα, “ἴῃς δγϑῖ, ἴπε ρτγθςθδαϊηρ, }υ8ῖ 85 

σὲ], " ὈΪαςκ,᾽ χοθ5 Ῥδοὸκ ἰο Ζεπὰ ς)ᾶνα. δϑίηςε, τηογθονοσ, οὔ δοοουηῖ οὗ 

18ὲ ἀεβοτγίριίοη Βῖσ ἢ 25 χῖνοβ οὗ ἴῃς 7ενν8, 1π6 ῬοοΚ πιυϑὶ Ὀ6 Ὀγουρῆῖ 

ἄονπῃ ἴο πε {{π|65 αἴϊοεγ ἴΠε ςοϊ]οηϊζαιϊίοη ὈΥ ϑεϊευσυ5 Ν͵ςδίοσ, εἰς., ἴἃ ννᾶ5 

ΡΓΟΌΔΌΟΪΙΥ ςσοπιροβεὰ υὑπάεγ Ραγιπίδη τὶς δἷϊεσ ἴῃς γοᾶγ 228. Τῆς Ρδγ- 

1 ϊδη5 οἱ δογίῃίδη βίοοϊς τὺ πᾶνε πδὰ ννογὰβ ᾿κ ῥήηγ, “ἰοῖ, ἄμα, 

ἔτοτῃ ψἘΪΙΓἢ ΡεγᾶΡ5 σοπε5 Αἄραρ, δῃηα οἴπεγβ.᾽ 

ΘΙΠΊΣ ΑΥγ 1. Εὔτϑι, Καποη ἀδς Α. Τ᾽. (1868), ΡΡὈ. το4 7., δῃὰ ἵ,. ΖυηΖ, 

ΖΜΟ. χχνὶϊ. (1873), Ρ. 686, Βοϊά ιπᾶὶ Ῥιυγὶπιὶ ἰ5 8ὴ δαάδρίδιϊοη οὗ ἃ 

Ῥεγϑβίδη ϑργίης ἰεϑβιϊναὶ. 

Ι,.5.". Με ροοπι (ποὶ Μευθοοπι, ἃ5 ἢΪ8 πδιὴς ἰ5 5Βρ6 ]] δα ἴῃ 4]}} [ἰῆς ἢδηά- 

Ὀοοΐκ5) ἴῃ ἢἷβ σμαρίοσ οὐ Ἐβίμεγ ἱπ Κααάεείαομρε Μεγμαίεη μἷξ πεί 

Ομάε ἐπ ἐπεὶ Ν ίειυε Ψεγδοπά (1870), Ρ.- 114, αἷἰϑο ἰἀεηϊϊῆο5 ῬΡυτγίπι ἢ 

τῆς Ῥεγβίδη Νὸνν Ὑδᾶγ ἐεϑιϊνα]; ἀπα ἴῃ δααϊοη ἴο [158 566Κβ ἴο ψχῖνε ἴῃς 

σπγδςίογβ ἰῃ ἴῃς ΒοΟΚ οἵ Ἐπί. ἃ τι γι ο]ορίς 8] ἰηἰεγρτγεϊδιίοη : “ὙΤΠ6 πᾶς 

Δ Αβἢτ πᾶ 6 ἴπΠῸ Ῥεγβίδη δελέδολιία, " Ὀοοηαίης ἴο Ῥαγδαϊΐϑθε, Ἐβίμογ, 

(ης ϑδηβκτγὶὶ σἱάγᾶ, ν ῃϊςοἢ ἀστοοβ ἢ ἴῃς Οτεεκ ἀϑίγοη, οὐγ δίαγ, Δ  ΠΊΑΥ 

ἀεποῖς {πὸ 5ἴαγ ῥαγ ἐχοείίεηοε, 1.6., ἰᾺ6 συη. 586 5 α]50 ς᾽] εὰ Ηδάδϑββα, 

ἦ.ε., “ες ν᾿ Εοτ Μογάεδοδὶ {πε αἰοϊ ομδγεθ. αῖνε ἴῃ 6 τιοδηΐϊηρ οὗ 

“τηδηηϊκίη,᾽ δπὰ 118 πδπὶὸ οὗ {πὸ {41 πὰ] συάγαΐδη οὗ ΕΒ ΠΟΙ 15 Ἔχοθρ- 

(ἰοΔ}}}7 ἀρρτγορτίαϊε ἴο {ΒεῈ ποοῦ. Τῆς σοηποορίίϊοη οὗ ἴπΠῸ τηοοῃ 85 ἃ 

ΓΏΔΏ, 5ΟΠΊΘ ΕἸ Π168 ἃ5 ἃ ΜΟΙΏΔη, ΜῈ δηα αἶϑὸ δπιοηρ ἴδε [πᾶο- Ὁ ἐσηλδῃβ. 

1ι 15 Ὀεϊίογ, μονόνεσ, ἴο {πἰπὶς οὗ ἰῃς ϑαπβκσγὶι ομᾶγᾶ, ᾿ϑμδάον,, δηά 

γπαγά, “τααῖε ννεαῖκ,᾿ [λδὴ ὑ πιεῖτ᾽; ἃπαὰ σοπβεα ΘΠὮΥ ἴἰο σίνα ἴῃ Π8ΠῚ6 

ΜΜοτγάεοδὶ ἴῃς πχοδπίηρ οἵ “βϑῃδαον-πο]ίεγ,᾿ νν ἰΙςἢ 15 ποῖ 1655 ρρτορτγίδϊβ 

ἴο ἴπε οοῦ. Ηβηηδη᾿ 5 ἢδπι6Ὲ ΒΠΑ]ΪΥ 15 γοϊαϊοὰ ἴο μύπα, πίονι, ομείνιθη, 

ὙὮΙΓῊ 411} πηθδη τυἱηίοσ, πα 8}} ἀστες ἢ [ἢ ϑδηϑκτγὶὶ λεαη." Μεὶ)- 

ῬὈοοτὰ ἤδη ὑτοςεςαϑ ἴο 5850.) πονν ἴΠε ϑίογυ οὗ Ἐβίπου ἀδρὶςῖβ (Π6 ν]ςίΟΥΥ 

οὗ ἴῃς χοάϑβ οἵ 5 ΠΊΘΓ Ονοῦ πε ροαβ οὗ νὶἱηϊοτ. 

Α ποτὰ Ἱπιρογίδηϊ ἔοστῃ οὗ ἱπεὲ Ῥεγβίδῃ ἱπθογυ 18 18ὶ ῃγϑὲ ὑσγοροβθα 

ΌΥ 1. νοῦ Ηδπηπιοῦ ἰπ {πὸ έεμεν αἠγοώομεν Χὼγ 7, ἰγαίμγ (1872), 

Χχχν ϊ!. Ρ. 49, παπιεῖν, ἰῃδὶ Ῥυγίπη 5 (ες ϑᾶπιε 8ἃ5 ἰῃς Ῥεῦβ.  αγυαγαϊράη, 

ἃ ἰξαϑὶ ἱπ ΠΠΘΙΏΟΤΥ οὗ {με ἀςδά, [μαὶ τνγὰ5 Κερὶ οἡ ἴῃς Ἰαϑὶ ἴδῃ ἀδγϑ5 οὗ ἴῃς 

γε δηὰ ἱποϊ δα πὸ ς ἰηἰογοδίατυ ἀδγβ πὶ γΕΓῈ ΘΟ ΒΒΑΓΥ ἴο 6411.4}1Ζ6 

τῆς οἷν] γεᾶγ οὗ 260 ἀδγβ ψὶἢ [ἢς 801] Γ γεᾶγσ. [Ἃἀρᾶγάς, Ῥωγέηι, εἰμ 

Βεήγαρ τιν Οεϑολιομίς ἀδγ Κεϊρίοη (1887), οὈβεγνεά ἴῃς ἕδεὶ ἐμαὶ ἴῃ ἴῃ 6 

Τιυςίδηϊς τγοσεηβίοη οὗ ἴδε Οὔσεοῖκ νεγβϑίοη Ῥηγίρε 18 τεργοβοηϊςα ὃὉγ 

Ῥμομγάαΐα (ἰπ ἴπε σοτημηοη ἰεχὶ βηγομαῦ. ὙὙὨΪ5 Πα τεψχαγάοα δ5 ἴῃς 
ογἰὶπδὶ ἔογτὰ οὗ ἴῃς πᾶπιθ, δῃηὰ 85 εἰγτηοϊορίς!ν ἰἀδηιὶς 4] ἢ ῬοΓβ. 

Ἐαγυαγάϊράπ. Τὰ Νεν Ῥογβ. {Π|5 ρρθδγθ 85 Ῥόγαϊρᾶμ, νυ] ἢ δθθῖηβ ἴο 

Ὀε ἴδε 5δῖὴης 45 Ῥλοιγάϊβαη, ἃ ἰεαϑὶ οὗ ἴῆς Ῥεογβίδηβ τηθηϊ]οηδα ΟΥ̓ (ΠΕ 

Βγζαπίϊης ἢϊϑίογίδῃ Μοπδηάεγ ἰη {πε 5ἰχίῃ σσηΐυγγ. ΤῊς οτὶσίηαὶ ΗΘΌΡ. 

ἔοττῃ οὗ ἴδε Ὡδηῖα ἢς ΠοΙ 5 ννὰβ Ῥηγάαΐγα, ΜΈΙΓὮ ἢ45 θδθη ρῥτγοβογνοα ἴῃ 
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ιῃς Τιυςϊδηὶς ἰεχί, ἀηα Ῥὰωγέηι 5 ἃ ἰδίας [εἰν ]5}} οοττυρίίοη οὗ (6 πᾶσῃδ. 

ΤὨο ἰοβΕ ΠΠΟῺΥ οὗ 47 μαι (μὲ ἔδαϑὶ νγὰ8 πδπηθα αδἰΐζοσ ῥμγ, “(ἂς ᾿ἰοὲ,᾽ Βε 

Γε͵οςῖ5 85 ἃ ἰεχίυ δὶ οογτγτυρίίοη. πη] γὶγ δηδη, Σζέσοίγε ἀπ ῥεμβὲσ 

Οὐ ]εγαεῖ, ἷν. (1802), σοπηθοῖβ ἰἣ6 Ὡδπὶὸ ΜΠ Ρεῖβ. ἔοωμγαδξε Ασϑμ. 

Ῥοωμγάαἐξε ἩςὉ. Ῥοιγάΐηξεε Ῥωγὶη. 

Ἑ. ϑεδνδιγ, ας 1εδεη παολρ ἄεηι Τοάδ (1802), ΡΡ. 42-.45, τε)εςῖξ 
1, λρατάε᾽ 5 εἰγ πο οΩΎ οὗ ἴμῈ ἤδπιε Ῥυγίπι, Ὀυϊ ἕο] ]οννβ Ὠὲπὶ ἴπ ἢϊ5 ἰάεπε- 
Βοδίϊοη οἱ 118 εαϑί ἢ ΣΕ αγυαγάϊρᾶη, ἴῃς Ῥεγβίδη Α11 ϑου]ϑ᾽ Ὦδγυ. 

ΤὨε δνοϊάδηςς οὗ ἴπε πᾶπιε οὗ σοά ἰη Ἐπί. 15 θεβὶ ὀχρ δηθὰ, ἣς πηϑίη- 

.----2 ιαἰπϑ, 85 ἀυς ἴο 1ῃε ἔδςϊ {πὶ τΠϊ8 ἔεαβί θεϊοπρθα ἴο 1με ου]ῖ οὗ ἴῃς ἀεδά. 
Τῆς ἔαϑι δηά ἴῃς ἔεδϑὶ οὗ Ῥυγίτη τασδὶ ἤανε Δα ΟΥ̓ ΖΙΠΔΙΪΥ ἃ τε] σίους 
ταθδηΐηρ; θυΐϊ (ἢ ἴΠογ δα Ὀδεη ἀςαϊοςδίοα ἴο ἴπΠ6 Οαοά οὗ 5γϑεὶ, ἴδετε 
ψου α ἤᾶνε ὈδῈΠ ΠΟ Γεϑβϑοῇ ἴοΥ ἱπνεη την ἃ 5ἴΟΥΎ ἴο Ἔχρ δίῃ ἴεα. ΤΈΕΥ 

σδηηοῖ δᾶνα Ὀεεη οὗ μεδίμποη ογἰσίη, ἔοσ ἵδη ἴΠοῪ σου]Ἱά ποῖ ᾶνε Ὀεεη 

δαορίεα ὈΥ ροϑί-ἐχὶ !ς υἀ 45. ΜιάναΥ Ὀείΐψεεῃ Ὑδηνίβηι δηὰ 

Πεοδίεηΐϑιη, ποννενογ, βίδπαβ ἴἢε οὐ οὗ ἴῃς ἀεδά, [μαὶ νγᾶ5 ὑγαςιβεοὰ 

ἴῃ 15γδοὶ ἔγογτη ἴῃς δαγὶἰοϑὲὶ {ἰπ|ὲ5 δηα ἰΠδὶ πονεῖ ἀἰεδά οὐ. [Ιη δαγυα- 

ἀϊράηπ ἴῃς 7εἐννβ ἰουηά βουλει ίης σοηρεηΐδὶ ἴο {Πεὶγ δηςϊεηΐ Ὀε]1οῖ5 δηά 
ὈΓδοίοοβ, δηα ἱδεγείογε δαάορίςα ἱξ τῆογε τοδαΐϊϊγ. Τα Ὀδηφυεῖς [δῖ 

ΔΟΓΟΙΏΡΔΠΥ Ῥυτγὶπὶ βυρρεϑί (ἢς ἔεδϑίβ οὗ (ες ἀεδά, δηὰά [ἢς ῥγόβεηϊβ δὲ 

ἃ 5υγνίνα! οὗ οβεγίηρβ ἴο ἴπε ἀεδά. Ἴη 7615} ἰγδαϊ το ἴΠς τλοπίῃ 
Αἀδγ 15 βρεςῖδ!ν σοππεοίεα ἢ σους πιούδίϊοηβ οὗ ἴῃ ἀθδά. ἴα ἰΐ 

[411 τ[ῃς ἀφαϊῃ-δγβ οὗ Μοβεβ, ΕἸ) 1) δ, δηὰ Μ|ιγίαπι. [ἢ ἰὲ (με στανεβ δτὲ 
ὙΠ Ιονδϑῃθα, δηα 115 15 ἃ ευβίοπι ἴπδὲὶ σΔῃ ὃς ἰταοδα Ὀδοκ ἴο Ῥεγϑξίδ. 

Ιη ἃ Ρυτὶπη-ἰἐσεπα ρου ] ]5η6α Ὀγ ὅδοδδυ, Ηδιηδη 5115 Ὁ. ἴμς στανογαγὰ 
δηὰ οχαςῖβ 18 αἰγῆδιηβ ἰοσ Ἔν ΟΓΎῪ σογρϑθ. υγίπι ἰ8 θεβί Ἔχρ  δἰηεὰ 85 ἃ 
“ἀἰϑχυϊϑεὰ ἔοαϑί οὗ ἴῃς ἀεδὰ.᾽" ὙΤὨΪ5 νίενν δ85 ἐουπά [δε ἀρργοναδὶ οἵ 
Πάεθοεσγ, 1. ἀσς Α. Τ., ὑῬΡ. 445-450; Οογεθμίαν, Ὁ. 176; δἱερίτιεα, 

Οονι., Ὁ. 137; Ηδυρί, Ῥωγίνε, ᾿. 20, δ᾿ Πουρῇ ἴΠε56 γος σεσορπῖζε 150 
16 ῥγέβεηςς οὗ Βαδυ)ἱοηΐδη οἰεσλθηΐβ ἴῃ (Π15 ἔεβεναὶ. 

50 ἴαγ 85 (ἢ 5 ἰἤδοΟΥΥ ἀθροη 5 ΡΟ 8ῃ οἰγπιοϊορίοδὶ Δ μΕῆςδ- 
(ἰοη οἱ βηγὲνι ψ ἢ Ῥογβ. δαγναγάϊράη, ἰὶ τεϑίβ ὩΡΟῚ ἃ ν ΎῪ ᾿πϑθοῦυγα 

[ουπάαίίοη. ὙΠΕΓΕ ἰδ ΠΟ στϑᾶϑοῃ ΨὮΥ [ἢ ποίοσ ον ἰησογτεοί 
ἰοχί οἵ ,υςΐδη 5Που ἃ ἴῃ (5 ᾿ηϑίδηςς Ὀ6 ῥχγείεγτοα ἴο ἴῃ6 ΗθΌ. ἰοχί. 

Τῆς Οτεοκ ἔοσγταβ οὗ (ἢ6 πδη)6 σῇ δα ϑ}}γ θὲ δχρ᾽ δἰ ηθα 8ἃ5 σοστιρ- 
[ἰοη5 οἵ αἰἰεπηρίοα ἰπίογργείδίϊοηβ οἱ (ῆε ΗδΌ. ἔογπι, δηά ἴἤθγα ἰ5 

ὯΟ προρά οἱ ροΐηρ ἴο Ῥεγϑίδῃ ἴοσ 8ηὴ δχρ δηδίίοη οἱ μῥαγομγαὶ, 

Ρμομγάαϊα, οἵ ΔῊΥ οἱ {πῸ οἰοσ νᾶγίδηίβ οὗ ἴΠ6 ἤδηηθ. 1, ἄσατγὰς 
Ὠἰπ56 1 ἴῃ ἢἰ5 ἰαίογ ψσπηρ5 δδη ἀοηθα [ἢ15 οἰ] οΎ δηὰ ῥτο- 

Ροββά ἴο σοηῃηεοὶ βηγίγι ἢ Μδηάδῖς ῥπἦγα, “πχρα]. ὙΝΙ τδς 

Ξε λιοσοῖιςτς αν --- ---- 
ἘΞΕΝ πα. ς΄ὐὐσ πὰ 
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ζαϊυτο οὗ (ἢ15 Ιἀοη Πδοδίίοη ἰἤοσγο [4]}15, ποννόνοσ, (ἢ6 πλδῖη γΓοάϑοῃ 

ἴον ἰἀοπειγιην Ῥωγέηι ἢ αγυαγάϊρᾶπ. Μοτθονεοσ, αγυαγαϊρᾶηπ 

ςᾶπι6 ου {με ἰαϑί ἴδῃ ἀδγϑ οἵ (Π6 γεδᾶσγ, 116 Ῥυγίπι ννὰ5 σε] εταίθα 

Οἡ ἰῆδ τ41ἢ δηά 1: οἱ Αάδσγ, ἴῃς ἰαϑὲ πχοηίῃ. [Τὶ ἰ5 ἀἰβῆςσ τ ἴο 

566 ΠΟΥ͂ ΟΥἩ ΨΥ ἴῃς ἀδίε οἵ ἴΠε δαϑί τνὰβ σῃδηρβδα, ἱ{ 1 τνᾶ5 ἀογινοα 

ἴγοπλ Ταγυαγαάΐϊρᾶπ. ἴῃ ουςῇ πλαίίεσθ σοὶ ρίοηθ γα υ5014}}ν νον 

σοηϑογναίϊνε. [{ 5 αἷβδο υποογίδιη (μα ἢ αγυαγάϊρᾶμ οοἰηοϊαάοά 

ΓΕΡΌΪΑΓΙΥ ἢ (Π6 5ρΠηρ πηοηῖῃ οἱ Αὐᾶσ. Τῆς Ῥεγβίδῃ γϑᾶσγ ῃδά 

ΟἿΪΥ 26ς ἀδᾶγϑ, δηα σοῃϑθαΌθηγ ἴῃ ἴδ ἰᾶρ586 οὗ {ἰπ|δὲ Νὲνν Υ̓ϑδᾶγ 

ΠΥ ταυβί ἢδᾶνεο ἴδ] θη ἴῃ αἰ εσοηΐ ϑθαϑοηϑβ οἱ (6 γϑᾶγ (566 Κυδηθῃ, 

Οπμάογζοεζκ, Ὁ. 546). Τα ενίάδηος (Παὶ ῬυΓη νν 5 οὔ ρίηα}ν ἃ 

[εαϑὶ οἵ (ῃε ἀεδά, ΏΙΟὮ 5 ἴῃ6 ΟὨΪΥ ἀγριπιεηΐ ἰεΐζ ἴογ ᾿Δἀδη γίην 

1 νι Τ᾿ αγυαγάϊρᾶη, ἰ5 ποῖ νΈγῪ ἱπργοϑϑῖνα (οἷ. Οτγπείβεη, 126 

Αμηεηκιπις πα ἀϊς ὕὐγγοϊρίοη 1ςγαοὶς (1900), ΡΡ. 187 7... 

(4) Τϑεονγν οὗ α Βαδγίοπίαμ ογἱρὶη οὐ Ῥιγῖηι.---1 Ῥατγίτη νν 85 

ἀεγινεα ὃν (ῃ6 7ενν8 ἔσοτῃ ἃ ἰοσγείρῃ ϑοῦγοθ, ἰζ 5 πδίωγαὶ ἴο {πη κΚ 
(δἰ Βαγ]οηΐα τλᾶὺ ἤᾶνα ὈΘΘη [15 οΥρίπαὶ οπθ. Ἐνρη ἴἴ ᾿ἴ ννᾶ5 

ἰδαγηθα ἰπ Ῥεγϑία, ἴἴ τηᾶν 5111 θῈ υἱ πγαΐοὶγ οὗ Βαρυ]οηΐδη οτὶρίη. 

ΤΠ Διο δο]ορίοδὶ αἀἰβοονογθβ οἱ (Π6 Ἰαϑὲ ΗΓ γϑᾶγα ἤᾶνα ἀδιηοη- 

βίγαίθα ἢ ἀνογ- ἰΠοσοαϑίηρ ἢ] η655 ΠΟ της ΗδΌγον οἰν! !Ζᾶ- 

(ἰἴοὰ Ὀοττοννοα ἔγσοπὶ Βδρυ]οηΐα ἔσγοπὶ 6 δαγ!εϑὶ ἀόνῃ ἴο (6 

Ἰαϊεϑί ρεστῖοα. Μδγν ἰΐ ποῖ ὈῈ (αὶ Ῥυγίπῃ 15 οὴμβ οὗ [Π6 πηδην εΪ6- 

τηθηΐ5 ἀογίνοα ἔγοπι (ῃ15 βδουγοθ ῦ ϑυοῇ ἰ5 ἴΠ6 ορἰπίοη οὗ ἃ ἰᾶγρε 

ἈΌΤΏΌΕΙ οἱ τοοθηΐ ΟΥΟ5. 

Ἑ. Ἡοπηπεὶ, ἰῃ δὴ Αρρεπάϊχ ἴο Ν. δΝιηεϊβϑίον (5, Ῥγίης πὰ ᾿εγιυΐδοῖ 

(1890); Η. Ζίτηγηετστι, “Ζυτν Ετασε ἡδοἢ ἀεπὶ ὔσβργυηρσε (65 Ρυτγίτηξοβίοβ," 

ΖΑΤΥ͂Σ. χὶ. (1891), ΡΡ. 157 7. ((ύ. Μυβ5-Ατηοὶὶ, Ολνγέσίαη 1 ρεόηοεν, 

7υης το, 1801); Ρ. 7εηβθη, ““ΕἸδαπ θοῆς ΕἸσεμπαιηθη,᾽ ἸΨΖΑΚΑ͂. νὶ. 

(1802), ΡΡ. 47 7.» 2οο ., ἀπὰ ἰῃ Νονδςοκ, Αγολ. 11. τοο, δπὰ ΛΜ Ί]Ἔοοτσ, 

Οονε. Ὁ. 173; ἮΝ. Νονδοῖκ, Αγομὰοίοσὶς (1804), 1ϊ. ΡΡ᾽. 194 ῆ.; συηκεὶ, 

ϑδεολδῥίμηρ πὰ Οἤἴαος (1809), ΡΡ. 300 7.; Β. Μείβϑηοσ, “Ζυσγ ΕηϊϑβίςἪ- 

Βυηρθροβομίοῃίς 4685 Ῥυγίτηξεπίε5," ΖΟΜΟ. 1. (1896), ΡΡ. 296 ἤ!; 
Η. Μίποκιοσ, Αμονίθηαίδοης Εογοοπηρόη, ἴ. (1808), ΡΡ. οἱ 7., 182, 
254 ἢ.; Γ. Η. Του, “Ἐβίῃεσ 85 ἃ Βανυη)Ἱοηΐδη σοαάε55,᾽ Νίσιυ γον ά, 
18ρ8, ΡΡ. 130 -.; Η. Ζίπιπηεγη, ΚΑΤ᾽. (1902), ΡΡ. 514 ἢ-; 1. 6. Ετδζεσ, 

Τῆς Οοίάεη Βοιμρλλδ (1903), ρΡΡ. 138 Κ. (σ΄. ἘΒὲ. ϊ. (1902), 298ο; Η. 

ὉΝΊΠΟΚΙΕγ, “ Εβίμεγ᾽᾽ ἴῃ Αἰ μογίεηπιαϊδομα Εσγδοπμμηρεη, ᾿ϊ. (1902), ρὈ. 1τ-66; 

811 ἀρτοε ἴῃ ἱγαοίηρ Ρυγίγη δηά με Ἐβίμεσ-Ἰορεπὰ ἴο ἃ Βα υ]οπίδη βουζοα. 



88 ἘΞΤΗΕΕ 

Οἰδοσ οὐ εἶςϑ, συς ἢ 45 Ετγρὶ, Ηδυρί, δηὰ 7 οὔηβ, ο σίνε Ῥυτὶπὶ ὁ ενν- 

5} οτὶὶπ, ογ ϑοῦνγα!ν, ΝΠ] Ροεγ, ἀπ ϑηεηά, ῃο ρσῖνε 1ἰ ἃ Ῥεγβίδη 

ογχζίη, πανεγίῃε 655 τεοορηῖΖε ΒΑΟγ]οηίδη ἰηῆυδηςς ἱπ [86 βίογυ. 

Οη (ῃϊ5 ἴπθοσν Ῥυγίτα 5 ἃ Βαυ]Ἱοηΐδη [δαϑὶ, Δη4 ἰδ ϑβίογυ 
οὗ ΕΙΣ 15 ἴῃ6 Ἰερεπαὰ (ῃδΐ Ὀεϊοηρθ ἴο (5 ἰεαϑῖ. ὙῊ6 πηδίῃ 

σΠμδγδοίοσβ τὸ ΒδουἹοηΐδη δηά ΕἸδηγιίε ψοάβ, δηὰ [6 πδγγαῖϊνε 

ἰ5 ἰγδηϑίοσπμθα Βαργίοηΐδη τγίμοίοσυ. ογάφοαλ (Οτεεκ Μαγ- 

ἀοομαΐοδ) 15 Μαγάμξ (Μεγοάας), ἴῃ6 οϊεῖ γσοά οἱ Βαρυΐοῃ. 

ΖΦ' αῃὰ ἴδ: οχ το βᾶΥ ἰμαῖὶ 6 ψγὰβ [κ6ὸ (ῃ6 πιογηΐην ϑἴδσ. 

Επιμον 5 1σμίαγ, ἴτῃ6 «οἢϊεί Βδρυ]οηϊδὴ ροαάςββθ. Τἢΐδ 5 (ῃς 

ΓΟΡΌΪΑΓ ἰοσγπὶ ψΠοἢ ΠΟΙ ΠΑΙῚ6 Δ55.Π165 ἰῃ Αγαιηδὶς (ς΄. Ηδυρί, 
“Τῆς πάη [ϑίασ,," 4.051. χχνῇῇ!. (1907), ΡΡ. 112 .).. Ηετ 

οἴῃοσ πᾶπιο, ἢαάαδεαῖ, ἰ5α Βᾶ0. ἀκαάαξξαίμ, “ταγτία,᾽ (ἤδη 

“Ὀτ46,᾽ (ῃαΐ 15 οἶΐθῃ θεὰ 85 4 (6 οἱ σοάάεβϑεϑ. 816 15 (ἢς 

σουδίηῃ οἱ Μοσγάδοδι, ἃ5 ἰϑῃϊασ ἰ5 οἱ Μαγάικ. ΪἿ1η ἰδίοσ [εν ϑἢ 

Ἰἰογαίυγα (ΠΟΤῸ ΓΘ Ιηδην Δ] ]υ5ΐοηβ ἴο {ἴπΠ6 σοηπροοίίοη οὗ ΕϑίΠ6Γ 

Δ ᾿ϑῃίασ. ὙΤῆυ5 ἴῃς ΒαρυἹοηΐδη Ταϊηια, Μόρμα τα, 
ϑᾶγ5, ““Αςσοογάϊηρ ἴο ΒαΌΡΙ ΝΕἢεπιδῇ ΠΟΙ ΠαΙ6 ννᾶ5 οὔ] βίη 4} 
Ηδάδβοδῃ. ΝΥ ἴμβθηῃ ψγὰθ δῆς Ἷδ᾽ θα Ἐδβίμποσὺ Βϑοδιθε ἴῃς 

ΡΘΟΡΙΕ οὗ [6 νοῦ] σ4|16α ΠΟΙ αἴζεσγ (Π6 πᾶηδ οἵ [6 ρδηεῖ Νεηι5 
(σπποκ)."" ϑιπ ]ατὶγ ζ75 ἴῃ Εδβι. 2᾽ (εἀ4. αν, Ρ. 19) 54γ5, “Ηεγ 
ΠὨᾶΠΠ6 ννᾶ5 (δ! ] δα αἰΐοσ (Π6 δηὴθ οἱ ἃ Ὀτίρῃϊ βίαγ, ἰη Οσθοκ Αἰ οἰδγα 
(προ κ)᾽ (τ΄. αἰϑδο γαΐϊφμί 44). Ηαριαη 15 Ηραμ οὐ ΗΠ ιριδαη, 

{π6 ςὨϊεί ροά οἵ {ῃ6 ΕἸδπιῖίθθ. ϑίγαρο ζ12 δϑᾶγ5, “ἼἸΠοα ΨΈΓῈ 

[ουπα δά {Π6 ϑδῃοίμδγιθϑ Ὀοίῃ οἱ Αθ81{15 ἀπὰ οἵ ἴ[Π6 ἀϑϑοοϊδίβα ροάβ 

Οπιᾶποβ 8δηα Απδάαδίοβ, Ῥεγβίδη αἰν]η 65; δηα (6 Ποἰερταῖεα ἃ 

[65ιἴν8] δη γϑαγὶν τἰΐθβ, παπΊεὶν, ἴΠῈ θα." [Ιη 733 ἢξ 5805, 
ἼΤΏΉ 656 [Πρ ννογα συϑίοτηδγυ ἰῃ ἴἢ6 σδῃοίθδγυ οὗ Αηδ1115 δηα οἵ 

ΟπΔηο5.᾽ Απδ 5 15 (η6 οἢϊεῖ Ῥεγϑίδη ροάά685, (ἢ6 σουηίογρασγί 

οὗ (8Ὲ Βαργυ)οηΐδῃ ᾿ϑηΐασ, δηά Οιηδποβ δηά Απηδαάδίοβ ὕδθᾶσ ἃ 

δἰ Κρ ΓΟϑοΊ]Δησα ἴο Ηδιηδη δῃα Ηαπιηεάδίμῃα, ἢἰ5 ἔδίμοσ. 

ΜΊαγας}» Ἐξίμογ Καῦδϑα ἴῃ 115 σοταπηθηΐβ Οἡ 59 βϑᾶγϑ [ῃδἱ ““Ἡδπηγδῃ 

δά 26ς σουηβ6] ]Ογ8, ἃ5 ΤΏΔΩΥ 85 ἰῃ6 ἀδγ5 οἱ ἃ 5014Γ γϑαγ᾽᾽; 50 8150 

Μιάγασι; Αὖδα σογγον οἡ τ... ΤὨΪ5 5θθη8 ἴο ῥγδϑεγνα ἃ σϑοο]θο- 

[οη {πὶ Ἠδιηδη ννᾶ5 οὐ ρίηα!ν ἃ ϑοἷδῦ ἀεϊΐγ. Μασ 7Θηβεη 

ἰάδηι865 ἢ Μασ (Κα), ἃ ἀεῖῖγ οὗ ἴῃ6 ΕἸδπῖῖς ᾿πϑοσὶρ- 

ἰἰοη5, ψγῃο 85 ἴῃς δρι ποῖ ζαπα ἰΠμαΐ Εἰβθν γα 15 ΔΡρ Θα ΟἿΪγΚ ἴο 
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δοάάοσεθος. (Ἕἴαν, 4.0.5. τ9ο7, Ρ. 137, ποίϊςθϑα σθγία η Αγδπιαὶς 

ἀοςκεῖθ οἡ Βαργ)οηΐδη ἰδεῖ νῃΪΟἢ βθοῖ ἴο ἱπάϊσαία (μδὲ (ῃς 

ΓΛ Γἢ αἰϊδουβθεα Ἰἀδορτάρῆϊς ἀϊνίηθ παῖς ΝΝ7}Λ΄-1}Β 9ῃουϊὰ δ6 

τεδα δ η- Μασ πὶ ( αϑμ) “Ἰ,οτὰ οἱ Ναβδι!,᾽ ἀπὰ βυρρεϑίβ (Πδἱ {Π]5 

ΓΛΔΥ ἴῃγονν ᾿ἰρῃϊ οἡ (86 οτγἱρίη οἱ ναϑῃϊ. ὙὍὴδ σοματηδηά οἱ (Π6 

Κίηρ ἰο Ναϑμιὶ ἴῃ ἴδ" οἡ τιι, “ Εΐβα ἔτοπι [ΠΥ τόγαὶ ἴἤσγοπο, δηά 
Β[ΓΠΡ ἴΠγϑε! πακεά, ἀπά ρυΐ ἃ σσονῃ ροη ἴῃ ἢαδά, δηὰ ἰᾶκε 

ἃ ροϊάδῃ οὰρ ἰῃμ ἴδγ τὶρῃξ Πδηά, δῃὰ ἃ ροϊάθη ρίΐομοσ ἰῃ (ἢΥ 

ἰεῖς μαηα,᾽᾽ βυρροϑίθ ἴπΠ6 σαργοϑθηϊδίοηβ οἱ ροαάδϑβθα ἴῃ ᾿εϑί- 

Αϑίδίὶῖς ἃτί. Ζεγεσῖ οἵ ἴῃε Βοοῖκ οἱ Εδϑί., [θῆβϑθη σοῃη])δοΐαυγεϑ, 

ΓΩΔΥ Ὁδ ἃ ἰοχίι4] σογγιρίϊοη οἱ Οεγεδἢ; (ζ΄. σαξαδα δηὰ Οσοζαῦγα ἴῃ 

8οῖὴ6 οὗ [Πε ἰοχίβ οἵ 05. δῃά ἘὮ ἰπ Ἐδι. ς'9), ψῃϊς ἢ Πα ἰάθη 865 
νι Οήγίσηα οὐ Κίγίσπα, ἃ ἘΠαγ 6 ροάά 655, Δρρδγθηῖ [ῃ6 σοη- 

βογί οἱ Ηυμπμίᾶη. ἴῃ ΖΟΜΟ. ἵν. (1901), Ρ. 228, ἢ6 βυρρεοϑίβ 

Γαῖθοσ ἰηδὶ Ζεγεσῆ τῆν Ὀ6 (6 ϑᾶτὴθ6 δ5 δὲγίς, ([ἢς Βαυ]οηΐδη 

σοι 655 οἱ Μ]Π6. . 
ΎΏΠΕ656 5 Πα 1] ΔΓ} 165 οἱ ΠϑΓ.65 ἃγα σογίδ ηἶν βισι Κίηρ πα σδῃ ΠΑΓΩΪΥ 

θὲ δοοϊάδβηΐίαὶ. 16 ἴῃς ἰεδάϊηρ σμαγαςίεγα οἱ (ῃ6 Βοοῖκ οἵ Εβί. Ὀ6 

Ἰἀοπιπεα ψ ἢ (6 σὨϊεί ροαβ οἱ Βαργίοη δηά οἵ ΕἸδηι, ἔῃ η (ἢ6 

σοηῆιϊοϊ οὗ Μοτγάρδοδὶ δηὰ Ἐβίπευ δραϊηϑί Ηδιηδη, ν᾽ δϑῃίὶ, δηα Ζογθϑῇ 

πλιϑὲ θῈ τεραγάθα 845 ἃ δυο πογ σις νογϑίοη οὗ δὴ δηςσίθηΐ Βδῦγ- 

Ἰοπίδη τηγίῇῃ ἀθϑουτ ηρ ἃ σοηῆϊοί οἱ Μαγάυκ δηᾶ βϑῃίδγ δραϊηϑί 
ΗἩυμχηπιδη, Ναϑηῖ, δηῃα Κιγίθϑῆα (οσ 5:15), δἀηα Ῥιυσίῃηῃ τχυϑὲ 6 

Ιἀοητ πε ψ ἴῃ6 ΒΟγ]οηΐδη [εαϑὶ ἢ νυ] ἢ [Π]5 την ννᾶ5 

σοπποοίρά. ὙΠΕΙῈ ἴ5 ρΈΠΕΓΑΙ ἀρτθειηδηΐ σοηςεγηΐηρ (6 πιδίῃ 

Ροἰηΐβ οἵ ἀπδίορυ π5ὲ ἀθβογθεα, θαΐ ἴῃ τεραγά ἰο 1η6 ἔτ ΠΟ ἰη- 
ἰογργοίδίίοη οὗ ἴπ6 ταγίἢ δηᾶ {πε ᾿ἀξηςδοαίίοη οἱ ἴ(ῃ6 Βαρυ]οηΐδη 

[βαϑὶ ορίηϊοῃϑ αἰ Πογ. 

]Θηϑεη ἴῃ ΠΟ Ροοτ 5 Οορι., Ρ. 174, ῃπά5 ἴῃς ῥγοίοϊγρε οὗ ἴῃ βίογυ 

οἱ δι. ἰπ τῆς ΟἹ σαπιοϑῃ Ερὶς. ΟἹ ραπιοβῃ, {ΠῸ συπ-ροά οἱ Ετοοῆ, (ἢ 6 

σουηϊεγρατγὶ οὗ Μαγζγάμκ, ἴῃς ϑυπ-σοὰ οἵ ΒαΑΡΥ]οη, 5 ἰμῈ Ποτο οὗ δΔῃ Ἔχρε- 

αἰϊοπμ ἀραϊπϑὶ Πυθα (ἃ οςοπηρουπὰ οὗ Ηυπηπιδη, Ηυπιθ8}), Κι ἰὴ οὗ 

ΕἸᾶπι. ΗἩυπιραῦδᾶ 15 ἴῃ ουδβιοαΐδῃ οὗ ἃ ἸοΐγΥ σδράδσγ ἱμπαὶ Ὀεϊοηρβ ίο {με 
ξοαά 655 γπὶηᾶ (ΞΞ [5ῃϊ4γ), ἴπε ῥγοϊοίγρε οὗ ΗδπΊδη᾽5 ραϊϊίονβ. Ηυπι- 

Ὀδθά ἰ5 Κι Πεἀ ὃν ΟἸ χαπιοβϑὴ ἢ με αἱ οὗ ἃ ροάάε585 ς)]οὰ Καϊ]δίυ, 
“Βιάς᾽ (ΞΞ Ηβάδϑβαῃ). (Εογ ἴδε ογίίπαὶ οἵ τὴς ΟἸ]ρσαπιθϑῃ ΕΡίς, 5ες 

7 Θἤβεὴ ἰη Δ Δ. νὶ. τροο, ἀπ ας σηρανιεδοπ- Ερος ἐπ ἀν Ῥε ογαΐμν, 

190ο6.) ΔΙ ἰπῸ υαπϊβοδίίοη οὗ Βαργίοπῖα ὑπᾶςγ ἴῃς σγὰ]ὰ οὗ ἴα ον οὗ 



-ῆ-ΞΦφ{ἷΦ 

ρο ΕΒΤΗΕΚ 

Βδογίοη τΠἷ5 ἰερεπα Ὀεσδῖηθ ἴῃς παίϊοπμαὶ ορὶς, ἀπά 16 Ἔχρίοιβ οὗ ΟἹ]- 

ϑϑυλθϑἢ ΜΈΓΟ ἰγϑηβίογγοα ἴο ἢΪ5 σοιπηίεγραγὶ Μαγάυκ, (με ςΠιεῖ ρσοα οἵ 

Βαδυ]οη. Αϑ ἃ Μαζγαυκ-Ί ερεπα 115 ορὶς ονεπίυδ!ν Ὀεσαης Κπονη 

ίο ες 768, δῃηὰ νὰ58 ἰγϑηῃβίογπηθα ΌὈΥ ἴμεπὶ ἱπίο ἴῃς βίογυ οἱ Ἐξίδοσ. 

ΒΥ πηοβῖ οὐ ς5 [ΠΏ 656 σοι Ὁ μδίίοῃβ ἅτε γτεραγαάςα δ5 γδῖῃεγ ἔαγ-[εἰςῃοα, 

δηὰ ἴἰ 15 ἃ 56] οὐ 5 ΕΑ ΚΉΘ655 ἴῃ [πε [ΠδοτΥ {πὲ ἴῃ ἴῃς ΒοοκΚ οὗ Εξὶ. Ἐβῖμοσ 

Οἶαγϑ πε Ἰεδαϊηρ τό]ε ἃ5 ἴμ6 δὶὶγ οὗ Μογάδοδὶ δηὰ [86 ονεγίγοννεσ οὗ 

Ηδπλδη, Μ᾿ Ὧ1Π|Ε ἴῃ ἴῃς ΟἸ ρα θ5}- ΕΡὶς Ι5ῃαγ 15 ἴῃ6 Ἔποιὴγ οὗ ΟἹ απ βῇῃ. 
Ουηκεὶ, δελοδῥίμηρ, Ὁ. 313, τηοάϊβε5 115 ἸΏΘΟΓΥ 50 ἰμαῖ ἴῃς Βοοκ οὗ 

Ἐδι. Ὀεσοιηδϑ δῃ δοςοιηΐ οὗ ἴΠς βίγυσριε Ὀείννεεη ΒαΟυ])οηΐα πὰ Ῥογϑὶᾶ 

ταῖμπεσ ἤδη δὴ ἱπαάϊνι 8] ερίβοας οὗ ἴῃς ΟἹ σαιηεβῃ-Ἰ σε. Εοτσ Εἰπὶ 

{Π6 Ἑσοηβῖςοϊ οἱ Μοτγάεοδὶ δῃὰ Ἐδβίμεσ δραϊηβί ΗἩδπίδη δηᾶ δϑῃιὶ 15 τῆς 

ςοπΗ͂ϊοϊ οἱ ἴῃε σοάϑβ οἱ Βαρυ)]οηΐα ἀραϊηϑὶ ἴῃς σοαβ οὗ ΕἸδπὶ, ΒΓ ἢ ἴπ ἰ15 

ἴυγῃ 15 ἃ γεβεχ οὗ ἴῃ σθηϊυγυ-οηρς Ὀαι16 ἔοσ Θυργοιηδον Ὀεΐνψοεη Βδῦγ- 

ἰοηΐα δηὰ Ἐπὶ, οπαϊηρ πὶ ἴῃς νἹοΐοτΥ οἱ Βδγυ)οηΐαβ. ὍΤἢε Ρῥσγουηπθηςα 

εἴνεη Ἐβίμεγ- ἰβμίαγ 15 ἀπὰς ἴο [Π6 ἔδςεϊ (δῖ τῆς οἷν οὗ Ι58ῖ8γ, ποί ἰῃς οἷ 

οὗ Μαγάυκ, ννὰβ ἴῃς ἰοδάδσ πῃ ἴπεὸὶ ψᾶγ οὗ επιαηςὶραϊϊοη. Ὑπὸ 50 56- 

αυσηΐ ἰυγηϊηρ ονογ οὗ μὲσ δυϊμογὶν ἰο Μογαδοδὶ ἀπ ἢϊ5 Ὄχδ] δ! οα οοσ- 

τεβροῃά ἴο ἴμε βυ ρβοαυεηῖ βυργοιήδου οὗ Βαῦγίοη, Μαγάυκ᾽β οἰ. 

Ζιπηηογη βπηᾶς ἴῃς ῥσγοίοίυρε οὗ ἴμ6 Ἐβίμεγ-  σεπα ἴῃ ἴπὸ ΒΑΌΥ]οηΐδη 

οτοδιοη- γί. Ηυπητηδη Δπα  δϑῃὶ, (με ρσοάϑ οὗ ἴε Ὠοβίι]ς ἘΠΑπιῖ65, 

ἅτε {με δαυϊναίεπι οὗ Κίηρι δηὰ Τιδπιαῖ, ἴπ6 ρούνεῦβ οὗ ἀδγκποββ δπὰ 

αἰϑογάθσ, ψῇο ἰπ {Π6 στοδιϊοη -ϑίοσυ 566 1Κ ἴο γσγεάυςε {Π6 ψογ]α ἴο οἤδοϑβ. 

Μαγάυκ δπὰ ᾿ἰβῃῖαγ ἃγὲ ἴπῸ6 ροὰβ οὗ ᾿ἰψζῃϊ δπὰ ογάθσ, ῆο νδηπαηυ δῇ 

Ηυτηδη δηα Ναβϑῃιὶ δπα ὑὈχγίηρσ ρεᾶςθ δηα Ὀ]οβϑίηρσ ἴἰο ἴπεὲ ψογὶά. ἃ 

ἴγαςς οὗ {15 οτἱρσὶπ οὗ ἰῃς ἰερεπα 51}}} δυγνῖνεϑ ἴπ ἴῃς ἀγεᾶπι οἱ Μογάοσοδὶ 

δηα [15 ἱπίεγργείαϊίοη, ατεεκ Αἀα. Α (ΞΞΕτι) δπὰ Ε' (ξξιο), εσε {86 

50η δηά ἃ ἐοιηΐαϊη δηα ἴννο ἀγαροηβ δγὲ ἱπίογργείοα ἴο πηδᾶῃ Μοσαβδοδὶ, 
Ἐβίῃεσ, απαὰ Ηδπηδηῃ. Ὁδὸο ρῥσχίποϊραὶ αἰ βησυ  Υ ἢ (Π]15 νῖονν 15 ἰῃδῖ ἴῃ 

{ῃε Βαθγ])οπίδη ογεδίϊοη-ϑίογυ, ἃ5 11 ἢ845 σοτης ἀοίνῃ ἴο 1.5, Μαγάυϊκ δ]οης 

15 [πο Ποτο, δηὰ 1ϑῃϊδγ ρ]ανθ ΠΟ βυ ἢ ἱπιροτίδηϊὶ ραγί 85 15 σίνθη Εβίῃεσ 

ἴῃ ΟὟΓ Ῥοοϊς. Μείββπου ϑυρροϑίβ [Παὶ ἴῃ ἰαΐίς Βαυγυ]οπίδη {ἰπ|ὲ5 15 ΑΓ 

Ὀοσδη ἴο βυροτβεάς Μδγάυκ ἱπ ρορυϊαῦ δβίθδοιῃ, δηα ἰῃδῖ ἴῃ 4 ἰδῖς ἔογγῃ 

οὗ {πε Ἑσγοδιϊοη-ϑίοσυ ᾿ϑῃςδγ πᾶὺ Πᾶν ΚΘ ἃ ΤΟΥ σοΟηΒρί οι 5 ρᾶτγί ἰὴ 
18 νἱοίογν ονεῖ ἴπ6 ροννεῦβ οὗ ἀδγκηδββ, θυΐ [Π]15 15 4}} οοη)θοΐυγε. 

ΔΊ ΠΟΚΙογ 15 ἀϊθροβεα ἴο πα δηδίορίεϑ ἢ τ[μς ΤΑπηπλ2- ΘΠ δῦ τα τ. 

Ηδηηδη 5 {με ἀεροβεά βυπ-ροα, ῆο ΤὨγουφῇ (ῃς 51Χχ ἡ ]ηΐοΥ τποητἢ5 ἰ5 

ςοπαάοχηποά ἴο ἀννε }} ἴθ ἴῃ6 υπάοτ- νου. ὍΠε 18ο ἀδγ5 οἱ ΑΠαβυσγιι5᾽ 

[οαϑὶ 15 ἴῃ6 Πα] -γοδγ ρεγοα οἵ Ἠδιηδη᾿β τείΐχψῃ, Ηἰΐβ πδῆηε Αψαρὶς ἰ5 

ςοπηροϊεα ψῖῖἢ ἀρᾶρι, “Ὅ6 δῆρτυ, πα σογτγοβροπάς ἴο {πς τηγτῃ οὗ {ἴῃ 6 

ἀτγυηκεη δπα ἱγγαπηῖςσαὶ σοα Ποβα τὰ]α 15 ὑσουρῃϊ ἴο δὴ ἐπα νυ ἢ τς 

νΌΓηΔ] σαυϊηοχ. Ηἰ5 ἀσαῖῃ Ὀγ Ππδηρὶηρ 15 ἃ σμαγϑοίοτιβιῖς ἴαῖς οὗ ϑοἷδγ- 

Πογοθβ. δϑοῃί, ἴῃς Ὀδδυιω, ψν ῇο τοῦθοβ ἰο οοπὶὸ δὲ ἴῃς σοτητηδηά 

οὗ ἰῃς Κίῃρ, 5 ἴῃς νἱγρίη Ι5ἴαγ, γνο δοσοιηρδη 85 μετ Ιονεσ ἴο ἴΠ6 ὑπάοτ- 



ΟΕΙΟΙΝ ΟΕ ΡΌΒΙΜ οΙ. 

ποσὶ. 5816 Ἄσδῃποῖ σοπις, Ὀδοδυβε ἴῃς ρεγοα οὗ ΒΟΥ γεΐζτι οἡ δαγίἢ ᾿5 
ονεσ. Μοσγάεοδὶ δη Ἐδβίποσ σὲ Μδσγάυκ δηὰ ᾿ϑῃίασ, ἴῃς ἰογσοϑίσγὶαὶ 

σουηΐογραγίβ οὗ Ηδπ τὴ δηὰ δῆ ἰπ τῆς υπηάοτ- νου]. ὙΏΘΥ τεϊεαβα 

18ε ἐδ ἔγτοπι {Π6 ἸΥ̓ΤΆΠΩΥ οὗ ἴῃε ροννεσβ οὗ υίηῖοσ δα ἀαγκηθββ, δπὰ 
τεΐσῃ ονὲσ ἴῃς 5ἰχ βυταγηοσ τποπίμβ. ὙΤῊ6 βενθῃ δὐῃυς 5 ἀπὰ {πὲ βένεῃ 
"νἰΖίεγβ ἅγε [ῃ6 Αππυπακὶ ἀπά Ισὶρὶ, (με 5ρί τὶ ῖ5 οὗ τῆς ρροσ δηὰ ἴῃς ἰονγοῦ 
νοῦ, ὙὍαε ἔγβί βενεὴ ἅτε βεηΐ ἴο Ὀγίπῦ ᾧρ 5ῃϊᾶγ ουἱ οἱ Ηδάε5, {με 

οΟἴποῦ βανθη δάνϑε (ῃαὶ ναβϑῃ Ὀὲ ἀεροβεα. Αμδβιθγιβ γεργεβθηῖβ (ἢ 6 

δμηρμμ5 ἀξμς, ἰὴ δοϊαϊηρ εἸοπιεπὶ ἰῃ ν ἰ ἢ ἴῃς σοπγδαϊςιοπβ οὗ πδΐυγε 
πα {Πεῖγ τεςοηοὶ]αϊΐοη. ΤῊΪ5 (ἤΘΟΥΥ ἀοεβ ποΐ αἰ Πεσ Ὄϑβθητδ!ν ἔτγοτι 

[δαὶ οἱ Ζ[τησηοση, ἱπαϑηυς ἢ 85 ἴῃς μοάβ οὗ Ἄσγεδίϊομ δπὰ οὗ ἴδε βρτίηρ- 

{ἰπ|6 ἃγὸ οἰοϑεὶν σοηηεςϊδα ἰηῃ Βδογ]οηΐδη ἱμουρῃί. 

ΤΏς (Πδοσίεβ 88 ἴο ἴῃς ραγίϊίσυαγ Βαρυ])οηίδη ἔεαϑί οὗ νος Ῥυτγὶπὶ 
5. ἃ ἀεβδοεησδηΐϊ ἀδρεπα ἴογ ἴἢ6 τοδί ραγῖ ὑροη ἴῃς ἔοσια οὗ σηγιῃὶςδὶ 

ἰπίεγρσγεϊδίίοη {παῖ ἰ8 σίνεπῃ ἴο ἴῃς Ἐπίμοι-ροηα. 1 αράγάς, ΟΟΑ. 

1800, Ὁ. 403,-- Με με μηρέη, ἵν. Ὁ. 147, δραπαάοηεά {με ἰἀεη(δοδίίοη 

οἵ Ῥυτίπη ψίῖῇ Ῥετῖβ. Εαγυαγαϊρᾶη, πα ςοπποςῖεά 1 ΜΠ ἢ ἴῃς Μϑηάαδὶς 

σνοτὰ ῥμάγα, “πλ68]. ἩΗοιηπιοεὶ ἴῃ ἴἢῈ ϑδπιῈ Ὑδᾶσγ ϑιρρεβίεα (μδὶ (ἢ 15 

ταὶσῃϊ θὲ (Πς6 βᾶης 88 ΒδΌ. ιβμᾷγω, Δ 5ϑεπΌ ]ν.᾽ Ζ᾽τηπλογῃ (ἤδη ς4]]εἀ 

δἰϊεπιίοη ἴο ἴῃς ἕαςϊ [πηδ4ὶ [ῃ6 Βαρυ]οηΐδη Νὲν Ὑδᾶγ ἔδδϑὶ τνᾶ8 ΚπονΤῃ 85 

ρμῆγω, διὰ οὐ ἴδε βίγεησίῃ οἱ 1Π15 Ἰἀεπίδεα Ῥυτγίπὶ 1 [15 ἔοσαϑί. 

ὕπαεγ ἴπεὸ πδπιεὸ οὗ Ζαρηεξ, “ Ὀερὶππίηρ οἵ [Πε γεαγ,᾽ 1815 ἔδαϑί ἴῃ ΒΟ ΟΙΓ 

οὗ Μαγάυκ νγ85 οἰ εγαϊθα ἰπ (ἢς ορεηΐπρ ἀδγ5 οὗ Νίβδη, ἴῃς γϑῖ τηοπίῃ. 
11 να5 ἴῃε πηοβὶ βοϊθπιη αἀδὺ ἰπ ἴῃς ψΏοΪ]ε γεᾶγ, ἴοσ οὐ ἰΐ ἰῃς φοάβ νεγα 

Ὀεϊϊενεα ἴο πιεεῖ ἱπ ἃ ῥμᾷιγεέ, ΟΥ̓ῪΔ5Βευ  ὈΪγ,᾽ ἴο ἀείοστηΐης ἴῃς ἰδῖε5 οὗ 

ΤΟ ἴογ ἴῃς δηϑβυΐηρ γοαγ. [Ι͂ἢ ΞυπΊρο] οὗ [815 ΔΘΘΟὈΪΥ ἴῃς ἱπλᾶρεβ οὗ 

ἴΠς ροάβ ψεγα Ὀσουρπὶ ἴῃ ἔεϑίδὶ ργοςεββίοπβ ἰγοῖῃ {Ποῖ νϑγίοιβ [6 ΠΡ ]68 

ἴο πιρεῖ ψῆῖ Μαγάυκ ἰῃ ἴῃς “ΟΒδιαθεσ οὐ Ἑδίε.᾽" ΤὙΠ15 855 ΪΥ, 

ΜὨΙΟὮ ἴοοκ ρῥἷδος δὲ (6 Ὀερίπηΐηρς οὗ Ἔνεῦν γεᾶγ, (ῃς Βαυ]ο 85 8150 

Ὀεϊενεὰ ἴο ἢανε ρῥγεοεαδαά ογεδίίοη. Ὁῆε σγεδιίϊοη-ϑἴοΥΥ παιτγαῖεβ ἤον, δἵ 

ἴῃς ἐουπαάφιίίοη οὗ (ἢς νοι], ἃ ῥμᾷγις νὰ8 Π6]ὰ δἱ ψῃϊς ἢ Μαγάυκ ψὰ3 

Εἴνεη βυργεπιε δυϊ μογίῖυ, δηὰ τῃς Δ 0]εἴ5 οὗ ἔαίε νεσὲ ρ]δοβά ἴῃ μἷβ ἢδπάϑβ. 

ΤὨυ5, δοςοτγαϊηρ ἴο Ζίπηπηογη, ἃ ογεαί ἢ -τ ἢ, βυςἢ 85 μα 18 1ηΚ8 υπάετ- 

1168 ἴῃς Βοοκ οἱ Εϑὶ., ψὰ5 ἴπε οτἱχίηδὶ βίογυ ἵἴμαΐ Ὀεϊοηρεθα ἴο ἴῃς Ζαρ- 
γεμκ ἴοαϑδὶ. ΒῪ (5 (ΠΘΟΥΥ {πὸ Ἐχραπδίίοη οἱ Ῥυτγίτη ἰπ Εδὶ. 327 9" 

Ὀεςοπηθ5 ἱπίο ]Πἶσῖ0] 6. ὍὨς “1οἱ5᾽" οὗ {πὸ Ηε. παγγαῖϊϊνε ᾶἃγὰὲ ἃ γε] ηϊ5- 
ἕεῆςα οὗ (ἢς ἰοῖβ ογ ἀδβϑίίηϊεβ οὗ πιθη {πῶὶ ψεγε ἀδίεσταϊηεα οἡ Νὰ Ὑ6ΔΓ 

αν. Τῆς Ραπαυείίης οἡ Ῥυγίπι 15 Κα ἴ(ἢς Βδου]οηϊδη ςοἸεγδίίοη οὗ 

Ζαρνεμᾷ; δα 115 α5ὸ δὰ 115 ἀἰνίπο σουηϊογραγί, ἔοσ δὲ ἴῃ 6 Δ5ϑο Ὁ 

οὗ {Πε χοάβ δ οσσεδίίοῃ ΠΟΥ ἀγαηῖς ὑπ|}} [ΠΟῪ Ἰοβί (ΠΕΙΓ 56 η565 δῃα δὲ- 

σδῖης βἰυρεβεά (ς΄. εἰ Ζϑοῃ, ᾿γγ οἰ δολμδῥῥήμηροερος (1806), ΡΡ᾽. 79, 103, 

120; [}εηϑεη, ΚΒ. νὶ. (1900), ΡΡ. 20, 135). [ἡ ἴῃς πᾶπὶεὲ “Ὅδγ οὗ Μοτγ- 

ἀεςαὶ᾽᾽ (2 Μᾶς. 1535) ΖιτηπΊογη δηἀ5 ἃ βἴσοηρ Ἵνίάθηςσς ἰμᾶῖ ῬυΓγὶπΊ τνδ5 

οσὶ σίηδ!ν ἃ ἰεδϑὶ οἵ Μαγάυκ. 
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Α 5εσίουβ ἀθπσ ΠὙ ἢ {115 ΤΠΘΟΓΥ 15 115 ἀδβυτηρτίοη τμδὲ ἴδε βἴσοηῃσ 
αυϊΐυγαὶ ᾧᾧ ἰπ ῥμῴσγε οου]α ᾶνε Ὀεεη ἰοϑὶ ἱπὶ Αγαπι. δηὰ ΗδΌ. 80 (δαὶ 

Ῥαωγὲνι σουἹὰ να ἃΥΓΐβεπ ἴγοιῃ ἴΐ. [τ 15 φβηογΑ ΠΥ τπουρῃῖ (Πδὲ [ἢ 15 

οἤδηρε 15 ῬΒοπαιίοδ!!ν ἱτηροβϑίθ]ε (ς΄. [ επβοὰ, ΖΑ. χ. (1896), Ρ. 339 η.; 

Οοτγηῖ!!, Εὐμίομηρ, Ὁ. 255; Ηδυρὶ, Ῥωγμ! Ρ. 20). Ζιγησηογη ΠΣ πγ56] 

ΔΟΔΠαοἢ8 (ἢ15 οἰ οαν ἴῃ ΚΑΤ᾽. Ὁ. ςτϑ, δυὶ δ 5111} Βο] 5 ἴο τῆς ἰάδηι- 

Βοδιίοη οὗ Ρυτγὶπὶ ψ ἢ ἴῃς Ζαρὰ ἰεαϑί. Αποίμοσ αὐβπου ἢ 18 ῖ5 

(ΒΘΟΥΥ ἰ5 [μδὶ Ζαρρηιμὰᾷ νγὰβ Ὠε]ὰ ἴῃ ἴῃς ἤγϑὶ ἵἴνγο ψ Έ 8 οἱ Νίβδπ, ψἢ1]ς 
Ῥυγῖτι τνᾶ8 ςεἰογαϊςα οἡ ἴπ6 σφ δηὰ ἴΠ6 ᾿ς οὗ Αὐδγ, {πε ργεοθάϊησ 
ΤΩοπῖἢ. ΖΘ Γη {ΠῚΠΚΆ {παῖ τ Ὧ45 Ὀδοη ἰγαηβίεττεα ἴοὸ ΑΟδσ ἔτγομη δῃ 

οτγὶπδὶ ροβί!οη ἴῃ ΝΊβδη ᾿πσουρῃ τμὲ ἰηἤμπδηςε οὗ ΝΙςδποτβ ΔΎ, οΥ 
[σου φῇ ἀσδῖγο ἴο ἀνοϊά σοπῆϊςϊ ἢ Ῥάββονοσ, δηα ἴῃ ἕδνουτ οὗ (ἢ 5 νίεν 

ἢς οἷΐϊ65 ἴῃς ἔδεῖβ (παῖ ἴῃ Ἐπί. 27 Ηδιηδῃ οἿδϑίβ ἰοῖβ ἰῃ Νίβδη, δπὰ ἰδδῖ ἰῃ 

Οτοοκ Αἱ (Ξει 13) Μοσγάβδοδὶ᾽β ἀγεδπὶ ὁοσοὺγβ σὴ ἴῃς ὅχγϑὶ οὗ Νίβδη. ΤῊϊ 

8 ηοΐ ἃ 5δ[ἰ5Ξδοίογυ Ἂχρὶδηδίϊοη. ϑδοσγεὰ ἄδγβ ἂγὲ ἠοῖ σῃδηρεά ἱπ τἢϊς 

ἔτες ζδϑηΐοηα, υϊ Βοϊ]ὰ {πεὶγ οτὶσίηαὶ ροϑβίϊίοη, Ἄνεὰ ἱπουρῇ μον ΤΔΥ 

σἤδησε {πεῖς τηεδηΐησ. Αποῖδογ οὈ]εθοϊίοη ἴο [115 ᾿ΠΘΟΥΓῪ ἰ5 (μαὶ ΙΒ ἴΑΙ 

ὈΪαγβ ΠῸ ΙΏογε ἱπῃηρογίδηϊ ραγί ἴῃ 16 σογο 165 οὗ ἴπΠ6 Ζαρνιμᾷ ἰεαϑὶ 

ἴΠδη 58ῃς ἀοδ5 ἰη ἴῃς σγεαῖ! οη-τ ἢ, 116 ἴῃ (86 ΒοΟΟΚ οὗ ΕϑΊΠοΙ 586 ἰ5 

ἴΠ6 ςοηῖγαὶ ἤσισε δηὰ Ῥυτγίὶπι 5 ἰπϑιϊτυϊοα ἴῃ ΠΟΥ ἤοπουγ. Μογϑονεσ, 

Ζαρν»εμὶ ννὰϑ 50 αἰβΈ ΠΟΙ ἃ στο] σίου β σα] γαϊίοη [μδῖ 1ἰ 15 Βαγὰ ἴἰο Ὀεϊενα 

{παῖ τΠ6 ρΡοβί-οχῖ!ς [εἐἸτ᾿ὴν7ὸ σου] νοῦ ἤᾶνα ὕδεη Ὀσουρῃὶ ἴο δάορὶ ἱἰΐ 50 

σοχηρἰεἴεϊγ. 

Μειββϑῃθσ᾽β ἸΠΘΟΥΥ 5 ἃ τηοαϊβοδίίοη οὗ Ζ᾽ πιπηοστ 5. [1ἰ δϑβϑυσηθβ [δῖ 

Ζαρνεμᾷ 5 ἴῃε ῥγοίοϊῖγρε οὗ Ῥυγίηι, Ὀὰΐ πο 5 ἰῃδὶ ᾿ξ σᾶτὴς ἴο [ες [εννϑ 

γουρῇ (ῃς ἰηἰεγπιεαϊαῖς ᾿ἰηῖς οὗ ἴῃς Ῥεγβίδη ϑδϑαζχα, Ὡς ἢ 15 εἴγτηο- 

Ἰοχίςα!γ ἴμε βατης 8ἃ5 Ζαρηπμξ. ὍὝΠἢ5 ἔδθαϑίὶ 15 ἀεβϑογ θεὰ ὃν Βογοβϑιβ 
(ἢ Αἰμοηδιι5, χὶν. 630 ἐς, ζ΄. θ᾿ ΟΠ γγϑοβίοσι, Ογ. ἱν. 6, 9,1. Μ.). ὅιέγδθο, 

ς12, 85 οἱ αῦονε, ςοηποοίβ ϑαζχα νη τἢ {πε ροάβ Οτηδηοβ δηὰ Αηδάδῖοβ, 

ἢ.6., αϊιδῃ δηὰ ΗἩδιηποάδῖίμα. ΤῊΪΐβ ἴδαϑὶ ννὰβ οὗ ἃ Βδος ββδῃδιϊδη 

“δαγαςίοσ, δηὰ ἴῃ ἰξ ᾿βῃΐαγ, (ἢς σοά 655 οὗ ἰονε, ρἰαγεὰ δὴ ἱπιροτίδηϊ 

Ραγί. Α 53]|ανὲ οὔ ςοπἀεπιηθα οὐ πη] ννὰ5 τηδάς Κίηρ ἴοσ ᾶἅνε ἀδγϑ, 
τα α ονογ ἴῃς ποῦ] 65, ἂδηα ῃδὰ {πε γὶρῃϊ ἴο υ86ὲ [6 τογϑὶ οοπουδίηθβ. Αἱ 

[Πς ἐπα οὗ τπδϊ {ἰπ|6 Ὡς νγᾶβ πδηρεα οἵ Ἵσγιςὶδεα ἴο ΤΥρὶν ἴῃς ἀφδίῃ οὗ 

τὴς ροά οὗ νἱηῖεγ. Ῥυτίηρ [15 ρεγὶοα 41} ἴῃς υϑι1.4] βοςΐδὶ σοϊδιϊοῃβ 

ΜΈΓΕ ΓΕΝΕΓΒΕΩ, ἃ5 ἴῃ {(Π6 ΚοπΊδη ϑδίαγπα!α ἀπά {πε 18] πὶ (αγηΐναὶ, 

ΜΉΙΟΙ ἀγὸ βυγνίνα]β οὗ [15 βϑαπὶῈ ξαϑὶ. ὙΠῚ5 [ςαϑὶ ἴΠ6 76 ὴν5 σδπ6 ἴο 

Κπονν ἴῃ ὅ.58, δά [πον ψογα αἰίγαςίεα ἴο ἱΐ θδοαυβο οὗ {π6 σοίθαβο {αὶ 

ἴ Ὀτουρμῖ ἴμ6 πὶ ἔγοπι ἰπ 6 ῖσγ γα ἸΠΑΓΥ 5ογν}]ς ροβιϊοη. ΤὨΪ5 δοοουηῖβ ἔοῦ 

{Πεὶγ δαορίϊοη οὗἉ ἰΐ, δἀπα ἔογ {πεὶγ βδυ δδϑεαιθηΐὶ ἀενεϊορτηθηΐ οὗ ἰὶ ἰηἴο ἃ 

ζεβνα! οὗ παϊϊομδὶ ἀεϊϊνογαηοθ. ΕἼδΖεγ, Οοίάση Βομράδ, ϊ. (1903), 

ΡΡ. 128-2οο, ἐδνείορβ (15 ἴπθοῦν 5111] ἔυσίῃογσ. Ἡξς Ποϊ]άβ5 ἰῃδΐϊ δὶ 1ῃς8 

ἔοαξι οὗ ϑαΐξσα, αἱ {π6 οἷοβε οὗ [Π6 γοδγ, ἃ πιοςκ- Κίηρ δηὰ ἃ πιοςκ- θη 

ψΟΓΟ σῃοβοη ἴο ἱπηρεγθοηδία ἴῃς ροα δηά {πὸ ροάάο858 οὗ ψυἱηΐοσ, τ οβο 
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τείχη ννὰ5 πον ονεσ, δπὰ {Πδὶ ΌΥ Ξυιηρδίβείς πηᾶρὶς ἔπε υπίοη οὗ ἴπε86 

ἔν Ῥδγβοβ Μ85 ϑρροβεὰ ἴο ὑγοιηοίε ἴῃς ἔθ γ οἵ ἰῃς εασίῃ. θη 

τὰς τε ροτοὰ οὗ δε εαϑὶ ψγὰβ δπῃα θά, ἴῃς πιοςκ- Κρ τγ85 ρυΐϊ ἴο ἀδϑῖἢ 
δηά Ηἰβ γίάς νὰ5 ἀεροβεά, ἴο γεργεβεηΐ ἰἢς ἀδθδῖῇῃ οὗ ἴῃς ψοά οὗ ψἱπίοσ. 
Ηδπιδη δηὰ Ναϑῃιὶ ἀγὲ ἴῃς ἴοι ρογαγΥ Κὶπρ ἀπ χυδεη το ἰγρίγ (ῃς 

ξοά δηὰ μοάάεββ οὗ ἔεγ! ν γεραγαεα 8458 ἀδοδγίηρ δηὰ ἀγίηρς νυ 186 

οἷά γεᾶσ. Α νεβίϊχψε οὗ {πε γρῃὶ οὗ ἴπΠ6 Ζοφαπες, οὐ Κἰηρ οἱ ἰῃῆς ϑαξαα, 

ἴο υϑὲ ἴΠ6 τουδὶ σοπου ὈΪΠ 65, ἰ8 566 ἴῃ [Π6 βυϑρίοίοη οὗ ΑΒδβιθγυβ, Ἐϑί. γ5, 
{πὶ Ηδπιδη ἱπίοπαβ ἴο ἔογτος Εβῖίῆοσ. Μοσγάδσςαὶ δπα Εβίμοσ, ου ἴῃ οἴμοσς 

Πδηά, ἃγὰ {ῃε γεργεβεηϊδῆνοβ οἵ ἴῃ6 ροα δηα ρο΄α658 οὗ εχ γ, σοπχίης 

ἴο [ἴἢὸ αγαὶπ ψ ἢ (μς Ὀερίπηϊηρ οὗ (Π6 πὸνν γεῶσγ. Α ΠἹΘΙΊΟΤΥ οὗ (ἢς 
οτγἰχίπαὶ σοηὐυραὶ γεϊδιίίοη Ὀεΐνψοοη Μογάδθοδὶ δηὰ Ἐϑβίπεσ 15 ὑγεβεγνοὰ 

ἰη τῆς Ταϊπιυάὶς ἐχεμοβὶβ οἱ 27 (ς΄. Μερ. 136; ϑεδυάί, Χωάδέξολε Μενὰ- 

«υὐγάϊρκεηεη, ἴῖ. Ὁ. 316). 

Αμαϊηβὶ (18 [μθοῦυ Ζίπιπιοση, ΚΑΤ." Ὁ. σιό, ἀγριιεβ (παὶ ἴῃογε ἰ5 

πο βιξοείοηϊ ονάεηςε οὗ (με εἰγπιοϊοσίοδὶ ςοπηδοϊίΐοη οὗ ϑαζαα πὰ 

Ζαρπιμξ, απιὰ ἰδὲ ἴδε βίδιεπηθηὶ οἱ Βογοϑϑυϑ οἰϊεα ἀῦονε βϑῆονπ {παὶ [6 
ἔεαϑὶ οὗ ϑαξαα ν5 Ἄςεἰεταῖθα οἡ ἴῃς τό} οὗ 1,.οο5 ([υἱγ-ΑὐρυΞπίξετῃς 

ΒΔ40.-Ης. τποηῖῃ οἵ ΑὉ). ϑίγαθο, 512 δπὰ 733, αἰ5ὸ οηπεςῖβ {πε ϑαξχσα 
νὴ Απδὶιὶβ (ΞΞ 1[58ῖ147) γαῖμογ (δὴ ἢ Μαγαάῖκ, ψ ΙΟἢ 5θαπ5 ἴο 58οῖν 

τ(ἢδι 115 ἔεαϑὶ 15 ἴο Ὀς ἰἀεητἰδεὰ Ὡ (Πε 5ῃίαγ.ΐδαϑί ἰη [ἢ6 τηοητἢ οὗ 
ΑὉ τῖμεσ (ἤδη τ τπΠῈ Μαγαάυκ-οαϑὶ ἴῃ Νίθδη. [686 ῃ, γνῆο ξοσιωογΥ 
δαορίεα Ζίτμαπεγη᾽ 5 ἰἀεη ἰδοδίίοη οὗ Ῥυγὶπὶ νἱἢ Ζαρσηεμᾷ, Ἦδ5. Ἰδίίου 
Ὀεεη πιονοα ΌΥ ἔδεϑε σοηβι ἀογαοη5 ἴο ἰἀΘ ΠΥ 1 ]Ὡ ἴῃς 5πιαγ-δαϑὶ 

πη ΑΡ, ψῃῖο ἢ ΠῈ τεραγὰβ 85 ἴῃς ργοϊοϊγρε οὗ με ϑαζσα. [Ι͂ῃ βυρροτῖί 
οὗ [15 ἢδ υτρὲ8 ἴπε ρῥτοπιπεηΐ ροϑίἰΐοη [Πδἱ Ἐβίμον (865 ἴῃ ἴῃς Βοοῖ οὗ 
Ἐβίδογ, ψὩϊςῃ συρχεϑῖβ (Πδἰ ἴῃς [ε45ϊ οὗ Ρυγὶπι νν85 οἱ ρίπ 8 }}}γ ἰη Ὠοηουγ 

οὗ Ι5ῃίασ. ((ζ. Ηοῆβπιαπη ἴῃ ΖΑ. χὶ. 1807, ἢ. 259.) Ζίμπηηεγη, ΚΑΤ. 

Ῥ. 516, ἰ5 50 ἔδγ ἱηβυεποεά ὈΥ [6 η56 5 νίεννβ ἃ5 ἰο ῃοϊά ἴῃδὶ Ρυγίπι Βὰ5 

τευ τεα ἔτομι ἃ πιϊχίυσε οὗ ἴῃς Μαγάικ ἔδαϑί ἢ Εἰ πηεπίβ ἀογνοα ἔσομι 

[6 ΙΞῃϊαγ ἔεαδσι. Τῆς οδιεῖ αἰ συγ 18 1{Π|5 ἸΒΘΟΥΥ ἰ5 ἐμαὶ ἴῃς δαξσα 

ςᾶπι6 ἰη υἱγ-Αὐυρυβῖ, ψΜὮ1|Ὲ Ῥυτγίπι σᾶπὶς ἴῃ ΕΘ ΌτυδγΥ- Μάσγοῃ. Νὸ 586ῖ- 
ἰβέδοίογυ ἐχρ δηδίίοη σϑη ὃς ρίνεη οἱ 115 σμδηρίης οὗ ἴῃς ἀαῖς οὗ 186 
[{οαϑὶ, {{ ᾿ἴ νας ἀοτγὶνοα ἔγοιῃ (ἢς Ῥεογϑίδη δαξαα. 

7εηβϑθη ἴῃ 1:2. (εν. Β., τϑοό, Νο. ςο, ςοἱ. 1803, ὅγϑί ϑυργεκίοα ἰῃδῖὶ 

ποτα τνᾶϑ δὴ Αϑϑυσίδη ψογὰ ῥώγμ ἢ (ἢς τηεδηΐηρ ᾿βίοηθ᾽ οὔ “Ϊοϊ 

(τ΄. Ῥεΐβϑοσ, Καὶ Β. ἴν., Ρ. τοό 4). Ἑο]ονίης ἃρ [8158 ουρρεπίίοη, ΠΤ ἢ 8, 

Ἐχροφςήῆον, Αὐὑρ., 18ρό, ρΡΡ. 151-154, ἀπὰ Δὲ. 3097, τηδϊπίδίηβ [Πδὲ ἴῃ 
Αϑϑγυτίδη [815 νογὰ 4190 “"ἀδηοίεβ ἃ “ἴεγιὴ οὗ οδῖςς,᾽ βρεςίδ!ν [δ γϑᾶσ οὗ 

ΘΡΟΠΥΠΊΥ. ὙΠαθε οὔοαθβ ετα οπηίογεα ὕροη δὶ ἴπε Νὸν Ὑθᾶγ θαϑί ἴῃ 

Αϑβϑυτία. ἨἩδηςς ἢ }5ὲ τἢδὶ ἔδϑίϊνα! πᾶν ἤανε Ὀδεη ςδ]]εα ἴῃς Ῥμᾷγι 

[εϑεϊνα!, ἰξ ΤΊΔΥ 4|5ὺὸ ἢανε θεοη ςδ]]εα ἴμὲ Ῥῶγω ἔεϑιϊναὶ. ϑυςῇ ἃ πᾶπὶα 

ἴογτ ἰῃῆε Νενν Υδᾶσ δϑιϊναὶ, μόννανοσ, γοπιαὶπ5 ὑπαϊἰβοονογοα ἴῃ οὐ οἰ ογΠῚ 

᾿Πογαΐυσε. 1{ ἰξ νεσγὸ 0} ἐϑι Δ Ὁ} 15 ῃ δα, ννὲ δῃου]ά 51}}} ἢανὲε ἴο δεοουηΐ 
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ἴον (δε ἰτδηβίογεησε οὗ ἴῃε ἀδίε. Αϑ οἡ ἴδε Νὲνν Ὑεδγ ἔοϑῖϊναὶ 411] οἵξ- 

οἶα]5 εηἴεγεὰ οὐ {πμεὶγ οδῆςεβϑ, δβοψενοσ, ἃ 8 σοηοείνδοϊς (Παΐ ἴῃοϑε 

οἴςε5 εσα ργενίουβὶν ἤχεα ἴθ Αἀᾶσ. Τἤεη (δ Ῥμάγη δηὰ ἴῃς βῶγω 

[εϑἰϊν4}5 νψου]ὰ Ὀὲ βδερασγαῖθ.0 Μαγάικ᾽β ἤχαίίοηβ οἱ ἰῃε ἔδίεβ ὭΔΥ μᾶνε 

Ὀδδθη δηϊοϊραϊθα ὈΥ ἃ ργενίοιιβϑ ἄρρθᾶὶ ἴο ἴῃς “ἴοϊ.᾽ Ὅτι, ἴῃ Ὠἰϑιοτγίςδὶ 

εἶπια5, 1ΠῸὶ ΘΡΟΠΥΤΩΒ ἈΡΡΘΔΓ ἴο ζοϊ)ονν ἃ Γευ αΓ ογάθσ, δηα δῇ ἄρρδ8] ἴο 

(ῆς Ἰοΐ βεεπὶβ οὖΐ οὗ αυεβίίοη. 5111}, ἰη {πὸ Ἰἰδῖοσ Αβϑυτίδη {1π|6ὲ5 [ῃ15 

ογάογ 8 ψ εἰν ἀεραγίεα ἔγομμ, δηὰ στδηϊηρ ἴῃς τογαὶ ἔανουσ ἴο Βᾶνε 

“Ἰοαάεά ἴπε αἷςθ,᾽ να τῇδυ ἱπηδρίης ἃ ζογπιαὶ Δρρθ8] ἴο με “ἰοϊ.᾽ ὙὍΤῇε 

Βθγίοηΐδη Πειηθγοϊοσίοβ μᾶνε γεῖ ἴο Ὀε σοηϑ]εα 45 ἴο ἴῃ ΟὈδεγνδηςεβ 

ἱηπ Αἀδε. ὐπξοτίυπδίεϊγ, ἴΠ656 ανναὶϊὶ ρυ δ] ]ςδιίοη. Βυῖΐ (δε 121} οὗ 

Ααδὺ νγᾶ8 50 ἔδγ ἃ ἔδϑὶ ἀδν (δῖ οἡ ἴΐ πο 85} οἵ ἔον] τηϊρῃς Ὀὲ δδΐεη: ἴῃ 

οης ἰδ Όϊεῖ {πὸ τ 21} 15 πιαυκεα “ποῖ ροοά;,᾽ τ }}151 16 141 ὅπὰ τς ἅτ 
“ποοά.᾽᾽ Οπ 1815 νίενν Ρυτγίτῃη, “(δε Ἰοίβ,᾽ ννᾶβ8 οὐ σίπ4}}ν [86 Βαῦγ- 

Ἰοπΐίδη ΕἸεοϊΐοη ΔΥ; ἀπά, 85 ἃ βθο ]αγ οςσςαβίοη, ννᾶ8 ἴῃς ΙΏοσε σοϑαν 

δαορίοα Ὀγ ἴδε 7ενν8 ἃ5 ἃ {ἰπι6 οὗ πηογγυτηδκίησ. Τῆς στοαὶ δάἀνδηΐϊαρο 

οἵ [ῃ15 [ΠΕΟΓΥῪ 15 [Πδῖ ἰΐ ἀ5βϑυ πι65 ἃ Βα υ]οηΐίδη ῥὑγοϊοίγρε ἰδ σοστεβροηάβ 

ἢ ἴῃς ἀδγ5 οα ΜὨΐϊσἢ Ῥυτγὶπὶ 845 αἰνναγϑ Ὀεθη Κορῖ, 580 ἴδ 88 ψὲ ἢᾶνδ 

ἰβίοτίςδὶ γτεοοσάβ. ΤΒε αἰ συ] Υ Ἡ (15 ΤΏΘΟτΥ 15 ἴδε ἀουδί τ Ποῖμεῦ 

ῥῶγιε το }]Ὺ πιθδηβ "ἰοί᾽ δηὰ “βροηυτγ. Ζίπιησγη, ΚΑΤ. Ρ. ς8, 

Εἶνεβ ἴδε 5Ξυ)εςΐ δὴ οἰαθοτγαίε ἀἰβουββίοη ἡ} [}}} οἰϊταῖίοη οὗ ἴπε ραββαρεβ, 

δ πα ςοπλ68 ἴο ἴδε ςοποϊυβίοη {μαὶ ρῶγε τηθδηβ “ἃ βδουίδβοῖϊδὶ ΟΝ], οὐ 

1840 ]6᾽ (σ΄. Ηδυρί, Ῥωγίηι, Ὁ. 20). 1 50, ἴδῃ (ἢΐἷθ διἱγαοῖῖνε [ΠΘΟΥΥ 

Ιοβεβ 15 ἑουπάδίϊοη. 

ΑΒ ἃ γϑϑυϊὶ οἱ [86 ϑυγνευ οἱ {Πϑογῖθ5 ᾿ι5ῖ ρσίνεη ἰΐ ἈΡΡρϑᾶγβ [Πδΐ, 

ΜΉ16 (η6 [δαϑὶ οἱ Ῥυγίμα 15 ρΡγορδοϊγ Ὀογτοννεά εἰ 6. αἰ γεςῖ]ν ἔγοτη 

Βαθυ]οηΐα, οὐ ἰπάϊγθοι Υ ὈΥ ψνὰΥ οἱ Ῥεχγϑίᾶ, ἢ0 Ἴογίαϊηϊν ἢδ5 γοΐ 

Ὀδθη γοδοῃθα 85 ἰο ἴΠ6 ῥσγϑοῖϑε Βδρυ)])οηΐδη ἰδαβί ἔσοπι ννϊςἢ ἰΐ 15 

ἀογίνεα. ὙΤὨδ ϑἴοτν ψΏϊΟἢ δοσοιρδηΐϊθθ ἰἃ ἢᾶ5 Τδην Ροϊηΐβ. οἵ 

5: Πα ν ἴο ΒΑ υ]οπ Δ τυ οϊορυ, θὰ ἢο οἸοβα σουηίεγραγί ἴο 
ἰξ μὰ5 γεῖ δε αἰβϑεονεσθα ἴῃ Βαρυ]οηΐδη [ἰογαΐυσα. ΕῸσ (ῃ6 
Ὠἰδίογσυ οἱ (ῃ6 ορβογνδηῆςβ οἱ Ῥυσίπι ἴῃ ροϑί- ὉΠ0]1ς 4] {{πγ65, 566 (ῃς 
διίίο]α οἱ Η. Μαϊΐοσ οἡ ““Ῥυγίπι᾽ ἰὴ .ὕΕ. δπὰ ἰἢς 1Πογαΐυσγο (Πδί 15 
ἴΠεγο ρίνθη. 

Ιν. ΟΑΝΟΝΙΟΙΤΥ. 

ὃ 29ς. ΟΜΊΘΘΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΝΑΜΕ ΟΕ 605}. 

Α εὐποιδ ῬΠοποπηθποη οἱ (ἰἢ6 ὈΟΟΚ ἰ5 [15 οπγϑϑίοη οὗ (ἢ6 

Πᾶπ]6 οἱ Οοα, ὄνθὴ ἰῃ ρᾶϑϑᾶρθθ πκὸ 4:4, ΘΟ ἰΐ 9θθη5 δἰπηοβί 
ἸΏ ΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο ἀνοϊὰ υιϑίῃρ [. [Ιῃ 167 νεῖβθϑ ἴῃς Κίηρ οἱ Ῥογϑῖδ 
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ἰδ ὩΒΙ ΘΑ τοὸ ({ἰπη65, Ῥεγϑῖα 26 {ἰπ|65, ΑΠαβίιθσιιβ 20 (1π|65, Ὀυϊΐ 
Υδννε ἢ ἤδνοσ. ϑοιὴδ δδυΪγ [ον 58 ὄχεροίθβ δἰ ηρίθα ἴο γοηονε 

{Π151 ἀπο γ Ὀγ {πὰ ἀἰἸἰβθοονεσυ οἱ δηδρτδιηβ οἱ ἴῃς αϊνὶπε ὨδηΠΊ6 

'ἰπ ἴτε ραββᾶρεβ οὗ ἴῃ Ὀοοκ, δηά (Πἷ5 ἔΠΘΟΥΥ Πᾶ5 1εἀ ἴο {πῸ οη- 

Ἰαγσοπιθηΐ οἵ (86 ἱπί{14] Ἰοϊτεγα οἵ [πῸ ννογάβ ἴῃ αχυδϑίίοῃ ἰπ ἃ ἔειν 

ςοαά. (566 ὃ 3). 7Θἢγίηρ (1722), ΒΟ Προ (1880), ἀπά (υπληληρ 

(1907) Πα1]} (15 ἃ5 ενίάεηςε [πὶ {ΠῸ δυΐποῦ ννὰ5 ἃ γε] ρίουβ ἤδη, 

νν ο 5ΠΕα ἰο ἱπαϊςαῖα [αἱ Ὑδῆννο ἢ 5 ργεϑθηΐ ἰῇ ἢἰβίοσυ, Ἄνθη 

[ΠοιΡὮ ἢ15 ψογκίηρ τᾶν Ὀ6 νε!]εα. ὅϑύςῇ σοηςεῖῖ5 ηδοα 0 τεΐυ- 

ἰδίοη. 

ΘίθηἴΠ4], Ζηε Βὲδεὶ- μὰ Κορ ομο  Ἠ οσοῤἠῖς (1800), ΡΡ. 53 ἢ.» 

Πο]ἀ5 [μαὶ (Π6 δι Ποι᾿5 ἀνοϊάδηςε οἱ (6 πδιηδ οὗ Οοα [5 ἀπε ἴἰο (ἢ6 

ἴαςϊ (Παϊ Πα 5 ἃ σκερίίο. Βαῖΐῖ Ὀε]εῖ ἴῃ Οοα ἰ5 αἱ ἰεαϑβί ἱπιρ] 16 ἰῃ 

[86 [αϑίϊηρ δηὰ ννδι] ηρ οὗ 45: .5 Δηα ἴῃ [Π6 οἰγουπ)]οουοη οἵ 4", 

θη Μ01] τοὶ θοῦ δηα δ] νεγαησθ ἃγίβϑα ἰο (ἢ6 [6ὺν8 [τομῇ ΔΠΟΙΠΟΓ 

ὈΪαςς." Τὰ δυίμποῦ Κῆοννθ ἴῃ6 ϑἴογυ οἵ 7 βθρῇ, δἀπὰ ῥσγοῦδοὶν 

ΟἴΠΟΙ Ροτγίοῃϑ οἱ ἴῃς βϑδογϑὰ ᾿Πτογαΐυσγε οἱ ἢἰθ ρθορῖίθ. Ηΐβ5 τηθηίίοῃ 

οἱ ῥγοβεϊγίθβ (8,7 9217) ϑῆοννθ αἷἰδο (ἢδί ἢ6 ννὰβ ποίΐ ἱπαϊ δσοηΐ ἴο 

Γο]Ισίοη. Ηδς να]υδα [Πε ἰδαϑὶ οἵ Ῥυγίτη, { Ὧο οἴθοσ [δαϑβί, δηά 1[ΐ5 

ΟὈϑογνδηςα σδῃ ΠδγαΪϊγ ἢᾶνα Ὀδθη ἀεϑίϊ{6 οἱ το] ρίοιβ ἀϑϑοςσϊδίίοη. 

ΤΕ ἀνοϊάδηπος οὗ πε πᾶπηθα οἱ αοα Ἄσδηποί Ὀς ἀπε ἴο τεϑίἀθηςθ 

ΪΠη Ρεγϑία (ϑεμοΖ, 7μῶΉ}1, Χν].), σπθσ Οοα 15 ἐγοαιθηιΥ παπιϑά 

ἴῃ (6 Ῥογϑίδῃ ᾿πϑοτ ρίοη5, δηά ϑἰηος ΕΖ., ΝΥ 15α., δἰς., [δἰ νοσα 

τυτιτᾺ6 ἢ ἴῃ Ὠρδίἤθη ἰδπάβ, τηθηϊίοη Ηΐ τ ἔτοοὶγ. ΤῊΙ5 5:16 ησθ 15 

Ποῖ ΡᾶΓΑ}16] ἰο [πΠ6 βυθϑδαςαοη οἱ 1,ογὰ, ἤδανεη, Ηἰρμοβῖ, Νη16, 

εἰς., ἴον δῆ ἢ ἴῃ ἰαΐς ενιδῃ ᾿Πτογαΐαγε, δίησα [656 ἃγα ποῖ σᾶ565 

οὗ οπιίϑϑίοη Ὀμΐ οἵ βΒυρϑι τὰ]. [11 σαηηοῖ Ὀς ἀπε ἰο ἴῃς ἴαςὶ (Πδὶ 

1. ΔυῖΠΟΓ 15 τ! ηρ ἀροιΐ ἃ ρΟα 1655 ἄρα, οὗ ἴῃαἴ ῬΌΓΙπΊ ννᾶ5 ογὶρ- 

ἴη4}}γ ἃ ῃεδίῃθῃ, οὐ ἃ πΊΘγοὶν βθουϊαγ, ηϑιϊτυτ!]οη. 

ΤὨδ πιοβῖ ργοθδθ]α Ἔχρ αηαίίοη οἵ {πΠ6 ὑΡῃθηοπΊθηοη 15 ἰουηά ἰη 

1(ῃ6 οσσαδίοη ἔοσ ψῃ σῇ (6 ὈοοΪς ννὰ5 νυ η. Εδί. ννγὰ58 τηθδηΐ 

ἴο Ρὲ τεδα δί ἴἢς δηηιδὶ πλεΥτΥ Κη ρ οἱ Ῥυγίπι, ἴογΓ ΏΙΟἢ (6 

ΜΙίβῆπα ἰᾶγ5 ἀονῃ (Π6 σὰ] (πμδΐ Ρθορὶς ἀγα ἴο ἀσηκ ὑη1}} [ΠΘΥ γα 

ὉΠΑ0]6 ἴο αἰδιϊηρι 5 Ρεῦνθθη ““ΒΙεβθεα ὃ6ὲ Μοζγάδοδι !"" δηά 
“(γε α ΡῈ Ηδιηδη "᾽" (ς΄. οἱ. 3). ΟἿ δυςἢ οσσδβίοῃϑ {Π6 Ὡδπὶε οὗ 

Οοά πιρῃΐ Ὀὲ ῥγοίδηεα, 1{ 1 οσουγτοά ἴῃ (ἢ6 τοδάϊηρ; δηά, ἰπογο- 

ἴογο, ᾿ἴἃ νγὰ5 ἀδθοιγθα Ὀδϑί ἴο οχγηῖί [{- ἰορεῖμοσ. ἘΠῸ6 ῬΟΟΚ 15 ποὶ 



οὔ ΕΞΤΗΕᾺΚ 

(η6 Ῥγορμοίβ δηὰ ἴπῸ Ῥϑαὶπηβ. ΑἸοῃηδ οἱ 8ἃ]} [πΠ6 ὈοΟΚΒ ἴῃ ἴῃς 

6 δϑοῦῖῦε5 ἀδ] νογαησα ἴο πηθη ᾿πϑίοδαὰ οἱ σοά. Ἐδϑίίηρ ἰδ 

ΟἿΪΥ το] σίου τα τπᾶὶ ἢς τηθη ] οη8. 

ὃ ο. ΜΟΞΒΑΙ, ΤΕΑΘΗΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. 

ἼΠοΤα ἰ5 ηοΐ οὔθ ΠΟΌΪΘ σμαγδοίοσ ἰῃ (ἢ15 Ὀοοϊ. Χογχοϑ ἰ5 ἃ 

Θ6Ώ5..41] ἀεβϑροῖ. Ἐδβίμοσ, ἔοσ {ῃ6 σἤδηςε οἱ νἱηηϊηρ ΜΘ] ἢ δηὰ 

ῬΟΨΟΥ, [Δ Κ65 Π6Γ Ρἷδος ἰῃ ἴΠ6 Βεγά οἱ πιδίἀθῃηϑ ψῆο Ὀδοοιης σοη- 

ουδῖη65 οἱ με Κιίηρ. 8516 ψὶηβ. ΠΟΙ νἱοΐογθβ ποΐ ὈΥ 51Κ111} οὐ ὉγΥ 
σμδγδοίοσ, θαΐ ΌῪ Ποσ Ὀθδιυιῖγ. 886 σοηοθδὶβ ΠΕ ΟΥΙΡΊΏ, 15 γα] θη 116 55 

ἰονγαγά ἃ ἴδ] ΘΠΘΤΩΥ (75:19), βοουγοβ ηοΐ τηθγεὶν (ῃδί 1Π6΄ 76ννβ 

Θβῦᾶρε ἔγοπμι ἀδηρογ, ἰαΐ {παΐ {ΠΟῪ [411] ὩΡοη {ΠΕ ΙΓ ΘΠθγ 65, 518 Ὁ 

{ΠΕΣ νῖνεβ δηα σ]άγθη, δηα οἰ υπάο ἰΠ6ῚΓ ΡΥορογίν (δ': 95.-}5). 

Νοί 5δ[ἰ[5ῆ6α νι [ἢ15 ϑἰδιιρῃογ, 5η6 855 (ῃαἱὶ Ηδιηδη 5 ἴθβῃ 5οῇϑ5 ᾿ 

πᾶΥ ΡῈ ἢδηρδά, δηα (δῖ {πῸ 7ενν8 τη  Ὀδ Δ᾽] ὀννθα δηοίμοῦ ἀδν ἴογ 

ΚΙΠΙ Πρ {ΠΕΙΓ ΠΟ Π.165 ἴῃ 5054 (9:3-:). Τῆς ΟἾΪΥ τοαδεπληρ ἰγαῖ (5 

ἴῃ ΠΟΙ σῃμαγδοίογ γα ΠῸΓ Ἰουδὶν ἴο ΠΟΙ ῬΘΟΡΙΘ δηά μῸῚ ὈΓΆΝΟΓΥ ἴῃ 

αἰἰετηρίϊηρ ἴο βδᾶνα ποῖ (4.5). Μογσάβδοδὶ ϑδογίῆσεθ 815 σοιιϑίῃ 

ἴο δάνδηςε Πἰ5 ἰηίεγεϑίβ (25), δάάνίϑεβ ΠῈσ ἴο σοῆςθδὶ ΠΘῚ σε]! ρίοη 

(21. 30), ἀἰ5ραγβ υνδηΐοῃ ᾿ῃϑοΪθηςα ἴῃ ΠΪ5 γοίι54] ἰο ὈοΝ ἴο Ηδπλδῃ 

(3"-5), ἀηὰ μεὶρ5 Εβίῃοσ ἴῃ σαστγίηρ οὐἱ ΠΟΙ 50 6Π165 οὗ νεηρεδησε 

(8 "“5). ΑἹ! (ῃ15 (86 δυΐμποῦ παγγαΐθϑ νυ] ἢ ἰηΐεσγεϑί δηα ἀρρτονδί. 

Ης ρ]οαίβ ονοσ (ῃ6 ψνεδ] ἢ δηά (ῃ6 {τυ ἢ οἱ ἢΪ5. ἤθσοεβ δηὰ ἰ5 

ΟὈ]νίοι5 ἴο {ΠΕΙΓ τόσα] ϑῃογίςομπηίηρθ. Μογαδὶὶν Ἐσί. [4115 ἴαγ Ὀδὲ- 
Ιονν 186 ρεηόγαὶ ἰενοὶ οἵ ἰμ6 ΟἿ'., )ηα ἐνεῃ οἵ (πὸ ἀροζοσυρῆα. ΤὨε 

νογάϊοϊ οὗ 1 {ΠῸῚ 15 ποῖ ἰοο βϑνοσα: “1 8ΠῈ| 50 μοϑβίιε ἴο 1ῃ15 θοοΚ 

{η4{1 ννϑῃ 11 ἀἸά ποὶ οχιβί, ἔοσ ᾿ἰ [441265 ἴοο πχυςῇ, δηα ἢδ5 ἴοο 

τ ἢ Βοαίΐμθη ἡδυρὨ.π655᾽ (Τ δελμγεάοπ, 7. Α.. χχὶϊ. 2οδο). 

ὃ 31. ἘΒΤΙΜΑΤΕῈ ΟΕ ΤῊΕ ΟΘΗΌΞΚΟΩΗ. 

Τῆς ΑἸοχαηασίδη θννθ ΘΓ 50 σοηϑοίοιβ οἱ ἴῃς τα] ρίου5 δηά 

πΊΟΓΑὶ] ἀεῇοίθης!ε5 οἱ ἔβί. (μδΐ {παν {τἰςα ἴο γοπηθαν ἴπθπὶ ἢ ἴῃς 

ΔρΡΟΟΣΥΡἢ4Ι δααἰοη5 ποϊεα ἀρονα (δ 14). ΤΪδ ἔγεε ἰγοαίπηθηΐ 



ὡς 
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βῆοννβ (Παΐ πο βδογεα σπαγδοίοσ ννᾶ5 γεὶ δἰἰδοῃοά ἴὸ {ῃ6 ὕθοοῦκ. [Ιῃ 

Ῥαϊεβίίπε ποσὰ νγὰ5 Ἰοηρ ορροϑβίτοη Ὀείοσε ἰΐ ννὰ5 δαγηϊ θα ἴο (6 

Οδηοῃ. [{ ἰ5 πονοῦ αυοϊεα Ὀγ (μΓΙβῖ, ΠΟΥ ὈΥ δὴν οὗ πε ΝΤ. 

Ὑτ 68. ΤῊΣ δατὶν Ομ βείδη ΟΒυσοἢ πηδάδ πο ιι86 οἱ ἰΐ, ἀηά πο 
ΟὨυσο ἢ Εδίμογ διἰοπηρίθα δη Ἔχροβιίίοη οἵ 1. Με]ηο (ς. 170 Α.}.} 

ΟΥ̓ 5 1{ τοι ἷἰβ Ὁδηοη, δηὰ Οτίρεη (ς. 22: Α.}.) 4065 ποί ἱποϊ 

1 διηοὴρ ἴῃς Ὠἰϑίοτγίςα] θοοκβ. ΤῈ ϑυτίδη (ὨἨγιϑίδη5 τοραγάθα 
ἰξ 85 ἀΡοσσυρῆδὶ, δῃά [με Νεβίογίδηβ πϑνεῦ δά ἴΐ ἴῃ {πεῖς ΟἿ. 

Ιὴ ϑἰσηϊδοδηΐ σοηίγαϑδί ἴἰο (15 αἰἰπᾶς οἱ δαῦϊγ πἀ415πὶ δηὰ 

ΘΑΥΪν ΟἸὨ σι βιδηἰϊΐυ σίδηάβ (η6 Πίρῃ δβίθεῃ οἱ [ἢϊ5 ῬΟΟΚ ἴῃ ἰδίοσ 

7} αδῖϑηη. ΤὨς δυμηοά οἵ 7 Δπληϊὰ ἰῃ ἴῃς ἢγϑί σθηΐυγν ἀδογϑθά ἰἰ ἴο 

Ὀ6 σϑῃοηϊοδὶ. 1,δἴο τὶ β βου ρἢΐ ἴο ἜΧρΡ] ἷη ἄννὰν ἴΠ6 ορροϑί(ἰοῃ 

οὗ {ΠΕΣ ῥγεάθοθββϑοσβ, 8ΔΠ 4 ρῥγαϊβαά [Π6Ὸ ὈΟΟΚ ἴῃ τηοϑί ὀχίγαναρδηΐ 

ἴοστηβ. ἘδΟΡὶ ϑίπηθοη Ὁ. 1,4 Κί9ἢ (ς. 20 Α.}.}) γδηκϑαά ἰΐ ποχί ἴο 1Π6 

[Ὧν]. Μαϊπηοη 65 ἀθοϊαγοα μδΐ ΔΙ που ρ ἴῃῈ Ῥτγορῃοίβ δηά (ἢ6 

ΛνΠτηρβ βΒμου]α ρ855 ἀὐννᾶὺ ἤθη Μοββίδῇ σδπΊε, γεῖ (ἢΪ5 ὈΟΟΚ ἂηά 

{πΠ6 1,δνν 5βουϊα τειμαΐη. Εδβὶ. ἰ5. ᾿Ἰῃϑεγίθα ψ ἢ [ἢ 1,ἂνν ἴῃ [Π6 

5υπδροριιε-τ0}15 δηα 5 ἰγεαϊθα ἢ ἴῃς Ὠἰρηθϑί τονογεηοθ. Μοζγα 
[ΥσΌ5 ἀπ Π]ἀγαϑῆθ5 ἅΓα Ὀαϑθα Ὁροη ἰΐ ἴΏΔῃ ὩΡΟῚ ΔΩΥ ΟἰΠΕΟΓ 
Ῥοσγίίοη οὗ δες ΟΤ. 

ΝΠ τ 15. νοτγάϊοὶ οἵ 14:6 Τυἀαίϑηη τηοάδγῃ Ὁ γί ϑἰἰίδης σδπποί 
ἄρστοθ. Τῇς ὈΟΟΪ 15 50 σοῃϑρισυουϑὶν ἰδοκίηρ ἰη τοὶ ρίοη τῃδὲ ἰΐ 

Β5ηοι 4 πανογ ἤᾶνα ὑὈδθη ἱποϊυἀδα ἴῃ (ἢ6 (δηοη οἵ ἰῆς ΟἿ,., Ἀεὶ 

5ῃοι)α πᾶνα Ρδδη ἰεΐ νυ [01 δηὰ ΤΟΡΙΐ δπιοηρ ἴΠ6 ΔρΡοσγυρἢ δ] 

τ! τη Ρ5. ' 

νΝ. ΪἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ. 

ὃ 32. ἘΛΕΜΙΈΒΤ ΠΕΨΊΒΗ ἘΧΕΟΘΕΘΒΙΘ. 

Ιη (ἢ βεοοῃά Ἴσδηίυσυ Β.Ο., ἤθη (Πῃ6 Βοοκ οἱ ἘϑίΠοσ ννὰβ τη, 

ὕνο πλδίῃ ἴγρεβ οἱ Ἄχερϑϑὶβ ἍΘΓῈ δἰγοδαν {}}Ὺ ἀδνοίοροα διηοηρ 

ἴηε 7εν5. ὙΠμ6θ6 ψεῦε Κηονῃ 85 μαίακμα, “ΜαϊΚιηρ,᾽ 1.6., “σοη- 

ἀιςοί,᾽ ἀηὰ λπαρραάα, “πατταῖϊνε.᾽ Τῆς ἢγϑί νγὰθ ΔΡ 6 α ΡΥ πη ΓΙ ΪΥ 

ἴο ἰμ6 1, ἂν7, πα οσοηῃϑιϑίθα ἴῃ ἃ σαϑυ ϑίϊσαὶ τηοῖῃοά οἵ τϑαβοηΐηρ, 

Ὀγ ψὨΙΓἢ πδνν πηδδηΐηρϑ, ποῖ πδίυγα!ν βυρροϑῖθα ὈΥ {Π6 ἰδηρίιαρθο, 

ψΈ͵Ὲ ἀεαάυςεα ἔτοηι (ἢ ϑνογάβ οὗ δογρίυσγε, οὐ ΌῪ ΠΟ ἢ υ5{1ῆσᾶ- 

(ἰ[ο0ὴ5 Ψεσα ἰουηά ἴοι οχίϑιϊηρ γα] οσυδίοηβ. Τὴδ βϑεοοηα ννὰ5 



οὗ ΕΞΤΗΕΕ 

ἴηδίϊνε ΠΠΠὴρ ουἱ οὗ ἱποϊἀδηΐβ ποῖ παγγαῖθα ἴῃ ἴῃς ογρίηδὶ γθοογάϑ. 

Τῆς ΒοοκΚ οἱ Εϑβίμοσ Ἰἰθηΐ ἰ1561{ ἴἰο "οῖἢ [ῃ656 τῃϑίποαβ οἵ ἱπίογργο- 

ἰδίου. ΑἸΔΒουρῇ ᾿ἴ γγὰ5 ποὶ ἃ ραγί οἱ ἴῃς 1,ἂνν, γεῖ 1ἰ ἰηϑιτυϊοά 

ἃ [οδϑί (δῖ ννγᾶ5 τεραγαθα 85 δα! ν ὈΪΠαηρ ἢ ἰΠοδς οὗ {πε Πἂν;, 

δηάα [πὶ ἴοοκ [15 ρίδος διμοὴρ ἴῃς δαϑίβ ἃ5 ἃ γαρί! δγ ρατί οὗ 1Π6 

βδςγαα σαἰθηάδγ. [1 ννὰ5 παίυγαὶ, ἱπογοίοσε, (δὶ Εϑί. βΒῃοι: ]ά θαγὶν 

Ὀεοοπηα ἃ ἰγ8515 ἔοσ. δ δ κῆϊς αἰϑοι βϑίοηβ δηδίοσουβ ἴο ἴῃοβα ἴῃμαϊ 

ΨΘΓΘ ΟΔΙΓΙΘα οἡ ΟΥ̓ ἴῃς [ᾶν. ΔΥΠδη, ἰοῦ ἰηδίδηςθ, ἴῃ οἱ" ἴἴ 15 

εηδοῖβα ἰῃδΐ ἴῃ6 7δνν5 ἴῃ ἀπνν δ] 16 α ἰονγ5 514}} ΚΕαρ ἴῃς ουγίοθητἢ 

ἀδΥ οἱ Αἀδγ, ἴμεγε 15 ὁρρογίι ιν ἴοσγ ργοίγαςίεα ἀθθαῖΐα 85 ἴο ννῃαΐ 

ἴον 5 ἅΓῈ ἴο Ὀ6 τεραγάθα 85 πηνν 8] 16, δηά ψνῃδί 15 ἴο Ὀ6 ἄοπε ἰπ 

856 ἰῃδΐ ἃ ἴονγῃ οἤσα δά ἃ νν4}} Ὀυΐ ἢδ5 ἰοϑί ἰΐ, οὕ 'ῃ σᾶϑ6 (ῃδί ἴἴ 

αἰά ποὶ ἢᾶνα ἃ νν8}} οὐἱρίηδ!ν ἰσὰΐ Π85 βίπος σϑοεῖνθα ομθ. Τῃδ 

μαϊακἠοι; ἰῃαὶ ἄὔοβε ἰῇ {815 αν ουὔἱΐϊ οὗ [ῃ6 ἀϊδθεουδββίοηβ οὗ [ῃς 

ΓΑΌΡΙ Πἰσα] βοῆοοὶθ ψοσα ηοΐ νυσιᾺ6 ἢ ἴοΥ ἴδαγ οἵ πχακίηρ δα! οἢ 5 

ἴο ϑοτιρίυγο, ἰγὰϊ [ΠΟΥ ΕΓΟ ἰγαηϑπλ 6 α ογΔ]]ν ἰοῦ βανϑγαὶ σεηζυ 65. 

Βγ 1Π6 ἰἰπι6Ὲ οἱ (Ἡγὶϑὶ δῇ ἱπητηθηθα ΠΌΠΟΙ οἱ μα ακποιὦ, ἴο ΕΒΙΠΟΥ, 

ἃ5 ΜῈ]1 8ἃ5 ἴο ῆ6 1,ἂνν, πιιϑί ἤανα Ὀδθη ἴῃ δχἰϑίθρηςσθ. Ῥῃΐΐο (ἢ 

Επβο ίυβ, Ῥγωραγαί. Ευαηρ. νἱϊϊ. 7, 6) 5ρ6ακβ οὗ ““ςἴ1ἢ ἰῃουβδηα 

ὉΠ ΤΙ [ς}6 ἢ ουδίοπιθ Δηα Γι]65,᾽) δηα Τό θορῃι5, 44π|. χῆ. το, 6, 

ΘΡθδΚϑ οἵ ““ΤΔΠΥ ρῥσοοορίβ νῃϊςἢ (ἢ6 ῬΠΔΓΙβΘο5 ἀδ  νεσ ἴο (ἢ6 ΡΘΟρΙςα 

ἔγοπὶ (ῃ6 ἰγδαϊοη οὗ ἰπα 6] ἀεγϑ᾽ (΄. Μι. 152 ΜΚ. γ5. 5). [Ιὴ 

{ΠπΠ6 οᾶϑε6 οἱ Εβίπογ 1 νγᾶβ8 ποῖ ροββίθ]ε ἰο ἴγαος {Π6 ογἱρίῃ οἱ }} (Π 8 

μαϊακμοί γᾶς ῖκ ἰο Μόοϑοϑβ, 85 νὰ5 ἀἄόηθδ ἴῃ 1ῃ6 σαϑ6 οὗ ἴῃ παίακΠοίξ 

ου ἴῃε 1,ὰνν, γεῖ (ῃ6 Βαρυ]οηΐδηῃ Ταϊπλια σοπλθ5 νογῪ οἰοβα ἰο (ἢ ϊ5 

'η Μη ἃ τοῦ, ΜΏΘη ἰἴ 5ᾶγϑ, “ΝΥ μαΐ 15 [ῃ6 τηθδηϊηρ ἤθη ἰΐ 15 

τ τη, ὕροη ἰΐ βἰοοα 41} (86 νογάβ ψὩΙΟἢ [Π6 1,ογὰ βρόκα ψ ἢ 

γου ἴῃ [86 πιουηϊ τομὴ (Π15 ἰξ (ο]] ον ἐμαὶ (ῃε Ηοὶγ Οπε, 
Ὀ]εβϑθά "6 Ηδσ, τονϑαϊβα ἴο Μοβϑβ (ἢς ἼἽσγοῖν! ἱπνοϑισαίίζοη οἱ (ἢς 

1,ΔὉ δῃηα ἴῃς σαγοῖα! ἱηνοϑι σαί οη5 οἱ (Π6 ϑοσίθθβ, δηὰ ψνῆδί πδνν 

(Πἰπρ ἴμ6 ϑοσῖρεϑ νου] ομς ἀδΥ ἰηίσοάυςα. ΝΥΠδὶ ἰ5 (αι Ὁ Τῆς 

τοδαϊηρ οὗ με ΕΟ0]] οἱ Εβιμοσγ.» 

Ιῃ ΡΥ͂οςθ85 οἱ [πη6 (Πς αἰ σα] γ οἱ τειπθηοσίηρ {πΠ6 νᾶϑῖ ΠΏ ΟΓ 

οὗ ἀείδοῃεα λαϊακ,οί δὰ ἴο [Π6 δἰϊοηρί ἴο δύγδηρθδ ϑἰ γα ]γ μαία- 

ἀλμοί, ἴῃ σοἸ]οοοη58. Τῆι5 ἄγοβα (ἢ ἰογπὶ οἱ ἰγδαϊοη Κπονηι ἃ5 

τῆς Μήέδῃμα. Τῆς γα Ὁ] ἴο ποιὰ (ἢς ἙΓὨϊεΐ σγεαϊ 5 ἴο 6 ρσίνθη ἴοσ 

ΔΡΡΙ δα ἙΠΙΕΗ͂γ ἰο {π6 Ὠἰδίογίςδὶ θοοΚβ, δηα σοηβίβιθα ἴῃ δὴ ἱππαρ- 
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Ὀτηρίηρς [6 δράπα ἰηΐο [15 ργοϑεηΐ ἰογπὶ ἰ5 [ἀδῃ ἰῃς Ῥηηςεα, 
ψνῆο ΠουτγϑΠεα ἐς. τόο- 220 Α.Ὁ. Οἱ [πε 6 {τδοίαϊθϑ, οὐ σο ]θο οἢ5, 

οὗ [δες Μλελπα ομς δηΐγε ἰγαοίαίο, ΜΡ ἢ] ἄ, ἴα ἀθνοῖεα ἴο ἃ ςοἸ]θο- 

τίοπ οὗ 186 μαίακβοιε οχ ἴῃς Βοοϊκ οἵ Εβίμετ. [{ οσσυρίεβ {Π6 ἰεητὰ 
Οἶδος 'ἰπ (6 ϑβϑεοοηά ϑάδγ, ΟΥ̓́Γδιτδηροιηθηΐ, [δἰ 15 ΚπονῺ 85 

Μοίεά. ὙΤῆδ οοπίερηϊβ οἵ {Π15 ἰγαοίαίε ἃγὸ πηδίηἷν Π4ΙΆΚῆϊς ἀ15- 

Οὐ 55:05 σοποογηϊηρ ἴΠ6 ΡΓΟΡΟΙ ΟὈϑεγνδῆοα οὗ Ρυτίη), δηα [Πς τρῃϊ 

ἀαδῖεβ, ρίδοθϑ, δηα τδηποῚ οὗ τοδαϊηρσ ἴῃ6 Εο0]] οἱ Ἐβίῃεγ ἴῃ σοῦ- 

ποοϊΐοη τὶ [15 [εαϑβί. 
Τῆς Μύρληα μανίην Τοσοϊνοά [15 84] ἔοστῃ ἔγοπῃ Ε. ΤυἀΔἢ, [ΠοΓὰ 

δῖ οὔςξα θορδῃ ἴο στοῦν ΠΡ δῦουϊΐ ἃ [86 {ὙΠ 6Γ ογαὶ αἰϑοιβϑίοηβ οἱ 

115 τηδδηΐϊηρβ (ῃδΐ σοπδζαίε (η6 σεραγα. ΤῊΪ5 Ὀδαγβ ἴῃ6 58 Π|6 

τοϊαϊίοη ἴο ἴ6 Μέρηηπα ἴμδὶ πὸ Μέδμημα Ὀδαᾶτβ ἴο (Πδ οτίρίπαὶ ἰεχί. 
1 15 ἃ σδϑιι ϑῖϊςα] σοση τη ΠίΑγΥ οἡ ἴΠ6 οἷ ἀ6Γ σοτῃπηθηΐίασυ ἰμδΐ α15- 

σον ΓΒ 8} βϑογίβ οἵ πεν δῃηά ιἱἱποχρϑοϊθα πηθδηΐηρβ. ΤὨΣ Α4»ηηογίη, 

ΟΥ̓ ἴϑδοοΓ8 οὗ ἴμῃε σοριαγα, ννῆο βου ϑη δα ἔγοηιχ δῦοιιί 22ο0--5οο Α.Ὁ., 

ΜΈΓ αἰν!α δα ᾿ηΐο ἔνγο πιαᾶὶπ βοῆοοΐβ, οπο δἱ ΤΊ υογίαϑ ἰπ Ῥαϊδϑίηθ, 

ἴῃ οἴδεσ δἱ ϑυγὰ ἴῃ Βαρυ]οηΐα. Αϑ ἃ γϑϑιὶὶ οἵ {πεῖν αἰν!ϑίοη ἴσα 

τον ὉΡ ἴνο ἱπάορεπαάδηΐ Ὀυΐ ράγα]]6] ἰογπη5 οἵ ογὰὶ ἰγδα!οη οἵ (ἢ 

σοι ποα Μέσρηπα ἀπα σόηιαγα. ΟἿδ ἰ5 Κποννῃ 85 ἴῃς [ΘΓ 5416} 
Ταϊτηυά, ἴῃς οἴδεσ 85 (ῆς Βαδυ)])οηΐδη Ταϊπλιά. Ὑμὸ ΒΑρυ]ομῖδῃ 

ἰγδαϊτοη βηδ}ν ργενα θα διηοηρ ἴἢ6 [ενν5, δηα 85 ἃ σϑϑι [6 

76γυβαίεπὶ Τὶ ἢδ45 σοπηα ον ΟἿΪΥ ἴῃ ἃ ἰγαρτηθηΐαγυ σοη- 
ἀπίοη. Τα ἰταοίαία Μέρη ᾶ, Ὠοννανεσ, μ85 ϑυσγνὶνοά ἰη Ὀοΐἢ 

ΓΟΟΘΗΒΙΟΠ5. 

Τοναγά [δ εἷοθε οἵ ([ῃς Β.ἢ σοηίυγΥ δηά (Π6 Ὀερὶπηΐηρ οὗ (ἢς 

βίχίῃ θοίῃ Ταὶϊπγυᾶὰβ γα δἱ ἰεηρῖῃ τοάιπςθα ἴο ψυτιτηρ. ὙΠΕΙΓ 

ΘΠΟΓΙΏΟΊΙΒ 5126 τη ἀογϑά [{ 4] πγοβί ἱπῃροβϑί 16 ἴο (χη ϑηλ [Π6Π| ΟΓΑΙ]Υ ; 

ΔΠ4 Ρεγϑεσυίίοη, νϊςἢ ουΐ οδ΄ τηᾶηγ οἵ Π6 Ἰεδάϊηρ γα} 15, τοιιβθα 
ἴῃς ἴδαγ (μδῖ (ἢ5 ἰεαγηΐηρ τὶρῃϊ ρο 5} [{ βίδθρϑ εσὲ ποΐ ἴδκβϑη ἴο 
τεοοσγά ἰ. ΙΒ {Π 15 Πἰογασγ χης (6 Ταϊταυάϊς ἀενεϊορπηθηΐ 

ΓΟΔΟἢ ἃ [5 σοπῃρ[δίίοῃ, δηὰ 5ίηςε [ῃδΐ {ἰτγ6 ἴῃοσο 85 Ὀθθῃ η0 [ὑΓίΠοΣ 

αἀσονεϊορηηθηὶ οὗ ἴῃς μαίαζΠα. 

ΤὨς τγδοίδῖς Μέώωρμᾶ ἰὼ μὲ 7Θγυβαίοη Ταϊπηλυα τᾶν Ὀς ἰουπα ἴῃ 

18}ε εὐϊίοηπ, Νεηΐοε, 1523-4; Ογδοον, τόοο; Κτοίοβοῃίη, 666; ΘΠΙοΠΊΪΓ, 

ιδόο-. Τῆς Βανγὶοηΐδη ΜΜ 4 μ  )]ἃ τᾶν Ὀς ἰουπα ἴῃ 4}} (Π6 πυπΊθσοι5 

εὐϊίοηβ οὗ ἴπε Βγ)οηΐδη Ταϊτηὰ (ἕο ἃ ἰδ οὗ εὐἀϊτοηβ 566 ϑίγδοκ, 

41}..} 40) 



ΙΟοο ἘΘΤΗΕΕ 

Εἰνπιομμηρ ἐπὶ ἄδη ΤἼηαϊημαλ, ρρ. 73 7.) . Οοτηδη ἱγαπβὶαἰίοηβ οὗ 186 

Βαδγοηίαη Μη ᾶ ἃτεὸ σίνεη ὉΥ [,. Οο]ἀβομπιάι, δὲν Βαδγίονιέδοελμα 

Ταϊνιμά; ἀπὰ Ὁγ Μ. βανίοζ, εν Τγακίαί Μερήϊα πεῦδξέ Τοσαρποίλ 

νοἱείαπαὶρ ἴης ειέδοῖε ὠδεγίγαρε (1883); Ἐπ|| 15} ὑγαπϑδιίοη ΌΥ 
Μ.ΟῚΙ,. Κοάκίηβοη, Νειυ Ἑάἀϊίοη οἵ ἱπε Βαδγίομπίαη Ταϊηιμα, νἱῖϊ. (1800). 

ΣῈ (15 ἀδνοϊορπηθηίΐ οἱ [ἢ Βα Κῆϊς ὄχορο5}5 νγὰ5 βοΪηΡ ΟἹ, 
Δηοΐποσ ἀδνοϊοριηθηΐ οὗ μαρρδαὶς Ἔχοροϑὶβ ννᾶθ 450 ἰδ κίηρ ΡΗΪδςα. 

Τῆς Βοοκ οἱ ἘΙΠοΥ ννὰβ ποΐ πΊογεὶν ἃ ἰδνν 6ϑίδ Ὁ] ϑῃϊηρ ἴΠ6 δαϑῖ οὗ 

Ῥυχίπ, ἰἰ νγᾶ5 4͵50 ἃ βίογυ ἀδϑβοσι δπρ {πὸ οτὶρίη οἱ (ῃδί δραϑί. ΤὮς 

Ρορυ ]αγν οἱ (Π15 ϑἴογυ ἂπα ἴῃς Ὀγενὶ οἱ ἴῃ6 οΥγἱρίηδὶ παγγαῖϊνε 

Θαιΐν ἰεὰ ἴο (86 γτονίῃ οἱ 411] βογίβ οἵ Ἰερεηάδγυ δηλ 6 }} }5ῃ τη θη 5. 

Αἱ τοὶ (ῃ656 ννεγε ἰγδηϑιηεα κα ἴῃς μα ακμοί ἃ5 ἀείδοῃδα ογὰὶ 
ἰγδαϊτ!οη8. ΘΌΡΘΟ ΌΘΉΓΥ ἴἴ τνᾶ5 ἰου Πα τηογα σοηνθηϊεηΐ ἴο σαί ΠΟΥ 

(ῃ6 Ἰερεηάβ ἰῃαἰὶ Ὀεϊοηρεα ἴο ἃ βίηρίε θοοϊζ, δηα ἴο ἀύζδηρο ἴῃεπὶ 

ἴῃ [6 ἔοστῃ οἱ ἃ σοιηπιθηΐΓΥ ὉΡΟῚ {π6 οτὶρὶπαὶ ἰοχῖ. Τῆυ5 ἀγοβα 

ψαΐ 5 Κῆονῃ 8ἃ5 "10 γαοῖ!. Τὶ ϑγϑίθπγχαιΖζος ἰῃ6 μαρραάα ἴῃ ἰἢς 

Β81ὴ6 ΨΑΥ ἰῃ ΨΜὨΪΟἢ ἡπδῆμπα ϑγϑίετηδίίζο ἴῃς μαίαζπα. ΤΣ 

ΠυπΊθγοι5 Δ Ἰ0η5 ἴο {με ἰεχί οἵ Ἐδβίῃεγ ἴῃ ὦ (8.ε ὃ 14), ἰπ 7ο- 

ΒῈρἤα5 (ὃ 18), ἰπ 1, (δ 17), ἀπά ἰῃ Ὦ (δ το) 58μον {παὶ τς »άγασμ 
ἴο Εβίμον δά αἰγεδαγν αἰϊαϊποα ἃ ἰιχυγίδηί ἀθνοϊορπιθηΐὶ ὈΥ ἴῃς 

Ὀερίππίησ οἱ με ΟΠ τίςιίδη ετὰ. [Ι͂ῃ ἴαςι, ὦ, 1,, ἀπά 705. πηδᾶν 
ῬΓΟΡΟΙΪγ Ὀς ἀοβοσγ θεά 45 ατεεκ »μηἀγασἠῖηι ἴο ἴῃς Βοοῖκ οὗ Εβίῃεσ. 
ΤῊΣ οἤοτγί οἵ (15 βοσί οἵ ὄθχερεβϑὶβ 15 ποῖ ἰηϊογργείδίϊοῃ ἴῃ δὴν ἱσγὰθ 

5656, διιῖ δηϊογίαἰηπηοηΐ δηα οὐἀϊδοδίΐΊοη. ὙΤῊδ οτρίηαὶ ἰαχί ἰ5 

564 ΠΊΘΓΟΙΥ 85 ἃ ἰοιυηάδίίοη ὩΡροη ΜΜΪ ἢ 41] βϑογίβ. οἱ ἱπλαρίπαγΥ 

᾿ποϊἀθηΐβ ἃσγὰ σοπϑίγιςίεα. 

ΑἸαοὴρ ἴπ6 εν οἱ Ῥαϊἰδϑίϊπε ἴῃς Παρρδάϊς ἰγδαϊ! το νγ85 Ὡοΐ 

τοἀιςρα ἴο ᾿Υηρ 50 δαυῦὶν 85 διηοηρ ἰῃ6 Οτοοκ-ϑροακίηρ [6νν5 

οὗ ΑἸοχαηάτία. Ηδρρδαῖς Ἰερθηά 5. ϑἰ ΠΏ] Γ ἰο ἴμοβα ἔοιπά ἰῃ ὦ, 
Ι,, δἀῃὰ Ἐ ςοπιἰπυεά ἰο Ὀδ6 {τδηβιη 64 γα! ν δἰοηρ ἢ {86 
μαϊαξκῥοι ἰτουρμοαῦΐ (Π6 δηίγα ρογὶοα οἵ {πὸ Ταϊγαμπαϊς ἀδνεῖορ- 

πιθηῖ. Τα δηοίϊθηΐ [ον 5} σνοσκ οἡ (ὨτγοηΪορΎ, δεαθν “Οἰαηι, ἴῃ 

ΠΟ ἢ σΠδρίογ χχν!. {Γοδί5 οἱ Ἐβίῃοσ, πη ῖκο5 ιι56΄ οὗ (Π15 πηδίογιαὶ 

(εαἰϊίοη5, (ὐεπεΌγαγα, 1577; Μεγοσ, τόρο; Ἐδίποι, 1807; [.ΘἸ ΠΟΥ, 

1904). ἴη (Πς ερμαγα ΜὮΏΙΟΙ [0]]ονγ5 ἰῃ6 δἢ Μέδλπα ἴῃ ἴῃς ἢγϑῖ 

σΠδρίοσ οὗ ἴῃς ἱτασίαίς Μη μἨ Ϊἃ αυϊϊα δῃ οἜχίθπαβα 2147γα5};} ἴο ἴΠ6 

Βοοκ οἱ ἘϑίΠογ 5 ἰηβοσίθαά. ΤῊ ψγὰ5 ρεΐ ἱπίο ψτιτηρ δἱοὴρ ἢ 



ἊΝ 

᾿ς 
ἙΑΒΙΙΕΘΤ ΟΗΕΙΘΤΙΑΝ ἘΧΕΟΘΈΒΙΚ Ἢ 

πε ταοϑί οὗ ἴῃε Ταϊπιιὰ ἴῃ τὰ βἰχίῃ σδηΐυγγ, δηα ἰ5 ἴῃ6 εαγ]οςῖ Ἔς- 
Ἡερτεο- Ασαπιαὶς ἔογηὶ οἵ {πὸ μαρραάα ἰμαὶ 15 Κπονγῃ ἴο ιι|5. 

ΤὮς Παρρδαὶς ρογίϊοηβ οἱ (ῃε Βανγὶοπίδη Ταϊπα ἃγὸ ἰγαηβὶ θα ἱπίο 
αδστηίδη Ὁγ Α. ίὔπϑεμε, εν δαδγίονέδεηε Ταὶνιμαά ἐπ φείμοη παρρα- 

ἀΐσοεμεη Βεείαπά!ιείεη (1886), ἀπὰ ἴΠ6 οοτγγεβροπαϊηρς ρογίίοπϑ οὗ ἴῃς 
7 ογυβδὶεπὶ Ταϊπιυὰ Ὀγ ἴμ6 58π|6 δυΐμου ἰῃ 1267 .]εγμσαίεηιίδολς Τα μα 

ἐπ τεΐπεη παρραάέξολιεη Βεςίαπά μείίεη (1880). ΤἸΘ ἴἵνο τοςεπβίοηβ 
ἀΙΒεσ εἰν ἔτοση οδο οἴμεσ. ΤῊδς ΒΤ. [85 ργοβεογσνοά [8 ζ}16ὺ 
ςοἸ]εςτίοη οὗ πιαίογῖαὶ. Βοίἢ σεςεπβίοῃϑ σοηίδίη ΟΠΪΥ ἐχοοσρίβ ἔσοπὶ ἃ 

τὶς ἢ ἔμπα οὗ οΓαὶ] ἰγδάϊοη [πὶ σοπίϊπυεα ἴο εἐχὶϑὶ ἀηοης ἴῃ6 [6ν πὰ 

1πᾶῖ ννᾶβ8 ἀγανγῃ ὕροὴ ΟΥ̓ ΤΔΗΥ͂ ἰΔῖου ἰϑγσιιπὴβ 8 Πα τηϊγαϑῃ 68. 

δ. 33. ἘΑΛΒΙΙΈΒΤ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ἘΧΕΟΘΕΒΙΒ. 

Ὀυγίηρ {πε Ρεγοά ἤθη Ὀοΐῃ [Π6 ΠΑ] Κῆϊς δηὰ {Π6 αρρδαὶς 

Ἔχθοραϑὶβ οἱ Εβίμε σγεῦα ἤανηρ δυο ἢ δὴ εἰδρογαία ἀθνεὶορηηθηΐ 

διηοηρ. 6 [εἐννϑ8, ἴἢ6 ὈοοΪς τεςείνεα δἰπιοδὲ 0 δἰϊθηϊίοη ἔγοπὴ 

ΟὨ γι βείδηβ. Ὀ 5 Κα οὗ 115 γενθηροίι! ϑρί γι δηὰ ἀουδίβ ἰῃ τοραγὰ 
ἴο ἰἴ5 ςδποηϊοῖγ ἰδ {Π6 Εδίμεγϑ οὗ {πε Εδϑίοσγῃ δηα οἱ ἴῃς  βδίεσῃ 

ΟΒυτΟἢ ἔογ {πε πηοβί ρασί ἴο ἱστογα ἰ[. [ἡ αἰβουββϑίοηϑβ οἵ ἰμ6 (δῆοη 

(86 Ὀοοΐ ἰ5 πδιηθα Ὀγ Ερίρῃμδηΐιβ, Οτίρεη, Αἰμαπδαβὶιβ, ΗΠ ]άγΥ, 

Δηα Τ70}}}}ι5 (566 ὃ 31). Αὐυριίϊης 4110 465 ἴο {Π6 βίογυ οἱ βίο ῦ 

'ἰῃ Οαἴν. εὶ, χνιϊ!. 46; αἷϑοὸ (]επηθηὶ οἱ ΑἸεχαπάγια, διγοπαία, ἰ. 

Ρ. 210; Εὐβθριῖυ5, Ολγομίσογηι ἰδγὲ ἄπο, δα. δοῆοόθῃθ, 1. 125; 1]. 

104; οΟἴμπεσ. Εδίῃετθ σοηΐδίη ρϑβϑϑίηρ γαίεγεησθϑ ἴο Εβί 6 ἴῃ 56- 

Γ0Π5; δυΐ ποῖ ἃ δίηρ!ε (Ὠγϑίίδη σοϊητηθηΐαγν νν5 νυτὶᾺ6 η οἡ (ἢ ϊ5 

ὈοΟΚ αυγίηρ ἴΠ6 ἢγϑί ϑανθὴ σθηΐυγθβ οὗ ΟἿ δᾶ. 

ὃ 34. ΤῊΕ ΤΑΒΟΟΜΘ ΑΝῸ ΜΙΡΒΑΒΗΕΘ. 

Ι͂η τΠ6 ρεγίοα ἱπηπηθα ἰδίου δἰΐογ [Π6 σοτηρ]ειίοη οὗ ἰῃς Ταϊηγυα 

ἴΠπεγ ννὰ5 στεαΐ δοιί! νιν διηοηρ ἴπΠ6 [εν ἴῃ μαι πογίησ ἴἢ6 ΠυΠΊΟΓ- 

οὐ μαίδκῆϊς δηα παρρδάϊὶς ἰγδάϊ τ οη5 σοηποςοίϊεα ἢ τῃ6 ΒοοΚκ οἵ 

ἘϑΙΠΕΓ δηα ἰῃ τεάυοίηρ ἴΠ6 πὶ ἰο ψτιηρ. Τῆς ΠᾶπιεῈ5 οἱ ϑενογαὶ 

οἷα βίῃ πὴ ἀγαϑῆθα δηα Εβί ΠΟΥ ἰἀγριιπὶθ ἃγὸ ρίνεη Ὀγ ΑἸΚαθ6Ζ 

(ττ8ς); Ὀαΐ ἴ[π656 ἢᾶνα ποί βυγνίνοα, Ἔχοθρῖὶ 85 ἴΠοῪ ἤανα Ὀδθη ἰη- 

ςοΙροζγαίεα ἰηΐο (ῃ6 ΕἸγϑὶ οὐ {πΠῸὸ ϑοσοηα Ταγριπὶ ΟΥ̓ ἱπΐο βοπῆς οἵ 

1ῃς6 ἰαΐεγ πηίάγαθῃθθ. Τῆς ΓΙγοὶ Τάγραπι, ννΠ] ἢ ἀαίεβ ἴσοι ἴῃς 



ΙΟ2 ἘΘΤΉΗΕΕ 

βανθηίῃ σοηΐυσΥ, ἰ5 αἷθϑο ἃ "πἰ)Ἴάγαδσῖ οΥ “σοϊηιηθηίδγυ., ἴῃ δ 0 

(6 δα! τἰοη5. ΙΓ ἢ (5 ἰἀγρὶπὶ πη κο5 ἴο {π6 ἰοχί ἤᾶνα Ὀθθὴ ἀ6- 

5οροα. Α5 ἴῃογὰ βἰαϊθα, ἴπ6ϑ86 δα !τὶοηβ πᾶν Ὧο ἰοχί- τ ς 8] 

νά]ια, θυΐ ΓΘ ΠΊΘΓΕΟΙΥ ΘΧΔΠΊΡΙ65 οὗ μα κῆὶς δηὰ μαρρδαὶς ἱηίεγργο- 

ἰαἰΐοη οὗ ἴῃε ΗδΡ. οτὶρί πα]. ΤῊ βᾶπιῈ ογδὶ ἰγδαϊίοη (Πδὲ ἰ5 [ο]- 

ἰοννεα ἴῃ ἴ[ῃε Τταοίαίς ΜΆ ΠΗ ἃ 15 αἰθδοὸ πϑεὰ ἤδσγε, δηὰ ἡ ρλ ἃ 

[561 15 ἰγεαῦ θη! ἰγδηβοσρεα. ὍΤῊϊ5 ἀἸβοϊοβθβθ, δοσοσγαϊηρὶγ, (ἢ 6 

ΒΘσοηα 5ἴαρα ἴῃ (ἢ6 ᾿ΠΟΓΑΓΥ ἤχίηρ οὗ [ἢ6 ογδὶ ὄὌχερείϊςδὶ ὑγδαϊ ο ἢ 

ςοηηεσοΐοα ἢ τἢ6 Βοοῖ οἱ Ἐβίμεσ. ὙΤπα (Πἰγα βἴαρα 15 βθθὴ ἰῇ 

{πΠ6 δοοοηα Ταγριπι, νηΐ ἢ ἀαῖοβ ἔσγοτα [6 πἰηίῃ σοηΐασγ. Ηργα 

1πΠ6 παρσρδάϊς εἰεπηεηΐ 50 ουϊινεῖρῃβ [με νεγϑίοη (Πδῖ ἰΐ 15 πΊοσα σου- 

Γεςΐ ἴα 5Ρ6δκΚ οἱ ᾿ξ ἃ5 8ὴ Ασγαγηδὶς »η ἀγαϑι [Δ 85 ἃ ἰαγρώη. Τῆς 

δααϊοη5 οἵ ζ0» αν Ῥδθὴ Ἂἀβϑογί θεὰ δἰγεδαγ ἴῃ ὃ το. ΤΟΥ ἅσὲ 
οὗ {ῃ6 58Π16 βθπεγαὶ ἰγρ6 85 ἴῃοβα ἐουπα ἰῇ Μέερ. δμὰ δι, παιπηοῖϊυ, 
ἃ ΠοπΊὈ] η6 6 ΒΔ ΙΆΚΗϊς δηα μαρρδάϊς σοπητηθηίδγυ οἡ (Π6 ΗθΌ}. ἰοχί. 

Το ἃ βοπιεννῃδί ἰδίογ ἀδίς (μδη (ἢς ἴννο ἰἄγριιπη5 Ὀθ]οης ἃ 56 Γ165 

οὗ μι γαβϑηθ5 οἡ ἴῃς Βοοῖ οἱ Εβίμογ ἰἢδΐ, ἴοσ πυσαοΓ δηά οχίθηϊ, 

ἃ΄6 ψἹΠοιΐ ἃ ρΡᾶΓ4116] ἴῃ [ῃ6 σᾶ86 οἱ ΔὴΥ οἴμεσ ὈοοΚ οὗ ἴδε ΟἿ. 

ΤἼς ἤγβιὶ ἴῃ οσάοσ οὗ ἰἰπης ἰ5 πε Ῥέγφο ἀε- Καδδὶ ΕἸΐοξεν, οοταροβοὰ ἴῃ 
(ες πἰπῖῃ σεηίυγΥ, δπα δϑογὶ θεά ἴο ΒΔΌΌΙ ΕἸΐΈΖεσ Ὁ. Ἡγτοδηυβ. [ἰ ἰ5 ἃ 

δαρσδαάϊὶς τ] ἀγαϑηϊς σου] πίασΥ οὐ ση., ἔχ., ρᾶτί οὗ Να., δπὰ ϑεϊεςιςὰ 

Ἰαῖεσ ρογίϊΐοῃβ οὗ ἴῆς ΟἿ᾽. (ΟΠαρίεγβ χὶῖχ. . σοπίδϊη ἃ »πἰάγαπἠ οὐ ἴῃς 

Βοοϊκς οἱ Εβίμπον ἴπδὶ ἢ85 ΙὭΔΠΥ Ροϊηϊβ οἱ 5: πῈ 1] τ γ ἢ ἴῃς Ταϊπιυά 

ἃηαὰ Ταχύ, ὈυϊΪ ψῃϊοΒ σοηΐδιηβ 8150 τῇς ἢ πεν τηδίογ αὶ. ΤῊς 

εὐϊίοηβ οἱ τῆς Ῥέγφε ἅτὲ ἃ5 ἰοἰϊοννβ: (οῃβϑίδηςηορῖς, 1518; Νεηϊςς, 1548; 

ϑαθίοπείϊα, 1σόϑ; Απιοίογαάδπι, 1712; ΝΊ]η4, 1837; δι θοτῳ, 1864. 

ΤὨς πεχὶ »ἱάγασϊι ἰ5 ιἰῃδἱ οὗ Ὑοϑίρροῃ, ογ [βϑερὰ Ὁ. ὕογγοη (} Ὀϑερῃυ5 

Οοποη 65), ΙΓ 15 ΠΟῪ βΈΠΕΓΑΥ Ὀεϊϊονεή ἴο θὲ [86 ψοσὶκς οὗ ἃ βουϊῃ 

14] 18η [εν ἴῃ ἰῃς [επί σεηίυγυ. [1 ἰ5 ἃ Βἰβίογυ οὗ [86 [ἐν ν8 ἔγοτῃ ἴῃ 6 

[4}1} οὗ ΒαΌγ]οη ἴο {πε ἔ411} οὗ [εγυβα]Ἂπὶ, ἀπὰ 15 Ὀαβεα ἴῃ ἰαῦβε πιδᾶϑιγα 

εἰἴεῦ αἴτγοςιΥ οὐ ἱπα γεοῖγ ἀροὰ 1 ϑερυ5, ἤοϑα πϑῖὴς “Ὑοϑρροη᾽ 

ῃς διιῖμοσ ἀϑϑυ ποθ. ΒοοκΚ ἰϊ., οὨδρίεγϑ 1-- κα, σοηΐδίη ἴ86 βίογυ οὗ Ἐβίῃοσ. 

Ηετςο νὰ πιοοῖ ἔοτσ (ῃς ἄτγϑβί {πης ἰη ΗΘ. {πῸ ἀτεᾶπὶ οὗ Μογσαςςδὶ, δΪ5 ῃἰ ἢ 

οἵξος ἰπ πε ραᾳΐδος δηὰ αἰβοονοῦυ οὗ ἴῃς μ]οῖ οὗ ἴῃ 6 δου πυςῇβ, Μογαάθοδὶ 5 

ῬΓΆΥΕΓ ἂπὰ Εβίῃογ 5 ὑρσγάγοσ, υβὲ ἃ8 ἴῃ ὦ. Ὑδεβε δααϊοῃβ 5εαπὶ ἴοὸ 
δανε Ὀεθη ἀεγίνεα ἔτοπὶ ἴῃς β5ῃογίεσ ἔογπι οὗ ἴπ6 πατταῖϊνε σίνεῃ ὮΥῪ 
7Τοβορῆυβ, υΐϊ ἴΠ6 ἀγοᾶπὶ οὗ Μοτγαάεοδὶ, νος 5 ποῖ ἰουπα ἰη 705., τηυϑβὶ 

αν Ὀδθη ἴακδϑη ἔτοπι ἴπῸ ατοοὶς οὐ 1,δἴη ΑΡοσγΥρῆα, ὑπ]655 1 ττἃ9 

ἱπιογροϊαϊε ἴῃ ἴῃς ΠΟΡΥ οὗ 7οβερμυβ ννηϊσἢ Ὑοβίρροη υϑοα. Βγ (δε 

]ενβ οὗ (λεῈ ΜΊαΔα]ε Αροβ Ὑοβίρροῃ ννᾶ5 μίψιϊν να]υςά, ἀπά ἴῃ τποάδγῃ 
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Ὀπηε5 πεσε ἤᾶνο Ὀξεη ΤΔΗΥ͂ εὐϊοη5 οὗ ἢἰβ νου. Τῆς {ο]ον ΠΣ ΠΊΔΥ 

Ὀς πιοηϊοηεα: Μαπίυδ, 1476-9; (οποίδηϊζπορὶς, τξιοὸ; Β85ε], 1541; 

Νεηίος, 1544; Ογδοον,, 1588-0; Ετγαηκίυτιὶ ἃ. Μ., τό8ρ; σοί, 1707; 

Απηβίεγάδιη, 1723; σας, 1784; ν᾽γϑοαν, 1845; ᾿Ἰ1Ουγ, τὅςι; [δ εγς, 

τᾶςς. Α 1, δἴίη ἰγδηϑιδίΐοη οὗ Ὑοβίρροῃ ἰ5 ρίνθεη δίοης ψὶῖ ἰῃς ΗεςΡ. 

ἰεχὶ ὈΥ 1. Ε. Βτεϊιδδαυρί, .7}σ0ςερλμ5 Οονίομίάξς, εἶνε 7οϑεῤλμα Ηεὐγαΐςι5 

(1707), ΡΡ- 72 7. 
Τῃε Μηάγασι Ἐξίμεν Καῦδα, ἰουπὰ ἴῃ 4}} ἰῃ6 ουγτοηΐ ΜΙάγαβῃ οαἀϊἰοηϑ, 

τγᾶ5 ὙτΙ Ώ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἴῃ ἴ[Π6 Ἐδϑίοσῃ Εοπιδη Ἐπιρίῖγε ἴῃ {πὸ οἰονεηῖῃ 

ΟΥ ἵννει ἢ ςεηίυγΥ. [11 υ8ὲ5 4} 1π6 »εἰάγασλΐνε Ὀτεν]ου ιν πιο οηθα 

Δηα αἷϑο ἴδε »πηἰδγασἠένε ΟἿ. Βενεῦδὶ οὗ με οἴμογ Ὀοοβ οὗ ἴς ΟἿ. [Ιἱ ἰ5 

8Δη ΘΟΧΙΓΔΟΓΟΪΏΔΓΥ ΓοἸ]εςιίοη οὗ ΠΔ Κῆϊς δηα παρσρααὶς τηδίοσγ αὶ οὗ Ἴνα γυ 

ἀεϑοπρίίοη. Ηδἱγ- βρη αἰδουββίοηβ οὗ ἴῃς τηθδηΐηρσ οὗ νοσγάβ, ἰοης 

δηδςαοίεβ σοποοσγηΐης Εβίμπεσ, Μοσζγαεςαὶ, Αδαϑιεσγυβ, ΗἨδπιδη, δηα τῃς 

οΟἴΠοΥ σπδγαςίεγβ οὗ ἴῃς ὈΟΟΚ, βεγπιοῃϑβ οὗ ἑαπιουβ γα Ϊ8 οἡ ςογίδίη ἰοχίβ, 

[4Ὁ]68, ραγδῦ]εβ, δηὰ ἃ}} οἵπεγ βογίβ οὗ Ἰεβεπάϑ5, γεϊενδηΐ δπα ἱγσγοϊενδηΐ, ἃσὸ 

ΡΙ]εά ἴῃ Ποσε ἰπ ψ]]ὰ σοπέιϑίοη. Ὅῆε ΗδΌ. ἱεχὶ ϑεσνεϑ ΠΊΈΓΕΙΥ 85 ἃ ἰσεδὰ 

ου ΜὮΪΟἢ 5βἰἴοσιεβ οὗ ἴῃς πιοβῖ ἀΐνεγϑθε οτἱρίη ἃσὲ υηρ. Εχερεῖςδ!ν ἴῃς 

τϊάγασ᾽ ἀοε5 ποῖ ροβϑεβδ ἴδε Ἰεαϑὶ να]ιθ, Ὀυϊ 85 ἃ ΓΕ ροϑιίογΥ οὗ ἰγδαϊίοη, 

Δηὰ 845 ἃ τῃοπυτηεδηὶ οὗ πχεαϊΐεξεναὶ [εὐν δ ᾿πουρῆϊ, 1 88 σοηβι ἀογα]α 
ἰηϊεγεβῖ. Α Οεδγιηδη ἰγϑηϑ]δίίοη 15 χίνεη ὈΥ Α. Νύπβοδς, δὲν ΜΠΊάνγαπεϊι 
Ξε’ Βμολς Ἐξίμεν (1881). 

Ετοπὶ ἴῃς Ῥεχίπηΐϊπα οἱ [ἢ ἔνε ἢ σΕΠΓΌΤΥ σΟπλα5 4150 [86 ΜΠ ίάγαδ, 
1εφαᾷ Τοῦ οἱ Τοῦ Δ Ὁ. ΕἸ]οΖεσ. ΤῊΪ5 15. ἃ ὑδγίὶν σταπιπ)δίϊςδὶ, ρΑΥΙΥ͂ 

Βασχαάϊς, σοπητη  πίΑΓΥ οὐ ἴῃς Ῥεηίδίουςἢ δηὰ ἴῃς Εἶνε 7 πη δι. ΤὨΣ 

Ῥογίίοη σονεγίης ἴδε Βοος οὗ Ἐβίπεσ 15 φίνεη ὉΥ 5. Βυδοετ, δέγγε ἀε- 
Αγαάία, δανινίμηρ αρασίδομεγ Οονπεπίαγε τεηι Βμοθε Εξιμδν (1886), 
ῬΡ. 8ὅ5-, 12. Ὑδε δυῖθογ βἴδηαβ ὑπ ογ [Πς ἰηἤμπεηςς οὗ {πε ᾿ἰΐε γα] βοῃοο] 
οὗ ἱπιεγρτγείδιίοη ἐμαὶ Ὀεζδη ἴο δϑϑεσί 11561} ἴῃ (18 ρεγίοα, Ὀὰϊ δ 51}}} 

νδὶυε5 {πε δηςϊθηὶ ἤαρραάὶς τπεϊῃοά. Η:5 Ἐχοογρίβ ἔσουη δηςίθηΐ πιὶά- 

ΓΆΞΠ65, ΤΔΗΥ͂ οὗ ψὨΪΓἢ ἀγα Κποννῃ ἴο ὕ5 ΟΠΪΥῪ ἔτογῃ ἢΪΐ5 αυοίαιϊοηβ, ἢς 

ΔΙΤΔΉρΕ5 ἴῃ Ἰορίς4] ογάθγ ἴῃ σοηπεοϊίοη ] [Π6 νεῦθῈ5 ἴο ὙΠΟ ΠῸῪ 

ΔΡΡΙΥ, δ ῦτγενίδῖθβ, δπα τοθα 5 50 85 ἴο ρτονο ὑμοὶγ Ηθῦτεν. 

Το {πὲ 5ᾶπιὲ σδηΐυγΥ Ὀοϊίοηρβ έάγαο Αὖδα Οογγοη, ῥτὶηιοαὰ ὉγῪ 

7εΠἶποκ, Βείπ μανι- Μιάγασι (τι8ς3--73), ἱ. 1ττ-τ8; Βυθετ, 5:)γὲ ἀε- Α ραάία 

(ι886), 1τ-42; Οοτλδη ἰγδηβίαἰΐοη ὈὉΥ Α. Νάπϑοδε, ἄμ ]εγαοῖς 1.ε}ν- 

μαδίεη, ἃ. 2 (1908), ΡΡ. 95 7. Μορβὶῖ οὗ ἴπε τηδίοσία] ἴῃ τὶς ρεάγαϑ᾽ 

56ΟΠῚ5 ἴο Ὀς ἀεπνεά ἔγοπι Εσέλεν Καῦδα, ΑἸ που ἰΐ αἶθο σοπίδίηβ της ἢ 

δαάϊιίομαὶ μαρραάα. Τὴδ δυΐμποῦ ἢδ45 ϑιθ]εςϊεα {πὸ Καόδα ἴο ἃ τὶρία 

τεν βίο, τσε)οοϊηρσ ἱγγεϊενδηῖ τηδίίοσ, δηὰ ὑγίησίης ἴῃς δηλ] βοαδίϊοηϑ 

ἰπίο οἸοβεῦ σοπίογπ ιν ἢ 1Πς οτάεοτ οἱ ἴῃς Ηςῦ. ἰοχί. 

Το τμς τπὶγίθοπι ἢ σοηΐυγΥ Ὀεϊοησβ {πε »πἰάγας"-ἰταρταοπὶ Κηονῃ 85 

Μίιάγαοι Μερηαιμ Ἐϑίμενγ, ρυ] ἰ5ῃεα Ὁγν Α. 76]1πὸκ ἴῃ Βοιπ παρι- 

ἈΠ άνασι (185-73), 1. ΡΡ. 18-24; Οοτδη ἱγδηβϑιδιίοη Ὁγ Α. άπϑοδο, 



1Ο4 ΕΞ5ΤΗΕΚ 

ΑἌμς Ἰεγαεὶς 1 ἡιγμαϊίδη, ἰϊ. 2 (τ9ο8), ΡΡΗ. 139 7. Τηὶβ ᾿π||ὸ »άγασμ, 

νος ἢ ἀ6415 ΟὨΪγ ἢ Ἐπί. 25 "., 15 ργορδ Υ οἠἱγ ἃ ἱγασιηδπὶ οὗ ἃ ἰᾶγροῦ 

ΟΣ. [ἰ σοπίδϊηβ δἰπχοϑὶ Ἔπίγεὶν πὸνν παρρδαῖὶς πιαίογίαὶ. Ετοῦ ἴῃς 

Β8ΓῺ6 Ρεγίοα δηὰ Ὀεδαγίης ἴμε βᾶπ)ὶῈὲ πᾶπιῈ 8 δηοῖμπεσ »πἰάγαση ἴῃδί ἰ5 

ἰουπά ἴῃ ἴμ6 (οπδίδητίηορὶς εβὐϊϊίοη οὗ σι; αἰϑο ἰη Ἡοτγονὶϊζ, ϑαν»ερ- 

ἐμηρ κἰείμεν ΑΙϊἀγασολέηι (1881), ΡΡ. 56 . ΤΠ 5 οοηίδιηβ δη οπίϊγεὶν 

ἀϊβετγεηῖ ςοἰ]εοϊίοη οὗ λπαρραάα ἴτοτῃ ἴῃ6 οηδ υ5ῖ πηεηιϊοποά. 

Το (ἢς 54Π|6 ΟΓΥ ἃ {{{{|6 Ἰδίεσγ ρεγιοα θεϊοηρ ἴῃς ίάγαςι Ῥοπὲηι Α κεγὲνπ 

ἴο Εδῖ., σίνεη ὈΥ Βυῦεγ ἴῃ δέΐγε ἀε-Α ραάία, Ρ». 45-82; ἰῆς ΜιΕάγασι 

δλομεν Τοῦ, οἡχ Ῥ5. 22, ΜνὨΪς ἢ σοηῖδὶη5 ἴλ6 Ἐπ Ποτ-ἰεσεηα (Κηοινῃ ἴο τὴς 

ΟΠΪΥ ἔτοτῃ ἰἢς γεΐεγοηος οἱ Απάτέ (1ες Αι βοονυρῆξϑδ, ἡ. 1908); ἰδὲ ράγαϑ 

ἴτοση Ὑεηθη ΡῸ ] ]5ηεα Ὀγ ΒυΡοσ ἱἰπ Αραάίδοπε Αὐλπαμάϊμηρεη ξεν 

Βμολε Ἐξίδμεν παοὴ εἶπεν Ἠαρμάςολνγ απ ]6πιεπ (1807), ἀπὰ {πε νεάγασλ 

ΡΟ 5ηΠ6α Ὀγ Μ. Οκδϑβίεσ ἴῃ δερηο ϑιμάϊες ἐπ Μέριονγυ οἵ Α. ομιε, 

ῬὈΡ. 16γ-1τγ8. ΤὧΠΪβ5 ἰαϑὶ ρηάνγασι (αϑίου τεραγάβ 85 ἴῃς εδυ]εϑί οἱ 4]] 

τς Εβίπεσς »ηὐάγασπένι, Ὀὰϊ πῃ [18 ορὶπίοη δ ἰ5 ποῖ ἰο]]Ἱοννεὰ Ὀγ οἴ μογ 

οτγτἶῖςβ. ΑἹ] ἰπθϑὲ »μέάγασ μένε τὰ 1111||6 σῆοσε ἴδῃ Ἔχοοσρίβ ἔγοσῃ θαυ] οῦ 

πἰάγασ οι δηλ ἰαγρμηιῖηι. 

ΤὮς Μαΐφμ δηίνιοπΐ, ἃ νους οὗ υποεγίαϊη ἀδῖς, Ὀὰζ Ἰαῖεσ ἰμ8η ἴμοϑς 
{πὶ ἢᾶνε Ἰυϑὲ θεθῃ πηεπίἰοηεα, ἰ8 ἃ ἔυμσε σοιῃρ]]ἴίοη οὗἨ 811 δοςοββὶ Ὁ]Ὲ 

ΒΔ Κῆὶς ἂηπὰ δαρρϑαὶς Ἴοοτηπιθηΐβ οὐ ἴῃς ἱνεπίγ-ουῦ ὈοΟΚΘ οἱ πὸ 

Ηδεῦτεν Βῖ0]6. [ἢ Ἐδβίπογ ἴῃς εὐαϊῖογ ρψῖνεβ ἴῃς Ὀεβὶ (8δῖ 15 ἴο Ὀς ἰουπα 

ἰπ δύ] ον φρεάγασηΐηι, αὐυοιϊΐηρς ἴῃ ἔμ}, δπα βἰδιίίης ἴῃ6 βουγορβ ἔγοπὶ 

ψ ἢ ἢ ἢς [645 ἀοηνοα ἢΪ5 τηδίοτα]. Οη {πὲ ὥγεαρι οἵ Μονάεεαϊ, ν Ὠϊο ἢ 

βδοι)]ά Ὀε ἱποϊυ δα ἰη 8 1131 οὗ ἴῃς »πἰόδγασ γε οὴ Ἐπὶ., 5ε66 ὃ 3. Οη ἴῃς 

βΒίοτσυ οὗ Εβίμεσ 8ἃ5 ρίνεη ὈΥ̓ ἴπῸ Ῥεγϑίδη [εν ἢ ροεῖ ϑῃδῃίη, 5εὲ Βδοδοσ, 

.]αϊιγοςδοεγίολ ἃ. Καδδὶπενϑο είς ἐπ Βμάαρεέξιί, χχχ. τροῦ--Ἴ. 

ὃ ,2ς. ΟΤΗΕΚ ΜΕΡΙΖΨΑΙ, ΤΕΨΙΒῊ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ. 

ΤῊΣ τίϑα οἱ ϑίατη δηά ἴῃς Ἴσοηίαοί οὗ [6ν 5} βοῃοϊασβ ἢ 

Ατδθὶς ἰοραγηΐηρ ρᾶνα ἃ Πανν ἴσῃ ἴο ΒΙΡ]1ςΑἱ ἰηἰεγργεϊδιϊίοη. Τονναγὰ 

{πΠ6 εἷοβε οἵ ἴῃ εἰσῃῇῖῃ σεηίυσΥ Αηδη Ὁ. αν, ἃ Ὀἰ[εΓ ορροηθηὶ 

οὗ [6 {ἰγδαϊοηἃ] γα ᾽ς Ἔχαροβῖβ, ἰουπαά δα ἴῃς 56εςΐ οὗ (ῃ6 Καγα- 

ἰἴῖ65, ΙΓἢ ἰηϑιϑίθ ἃ ὩΡΟῚ ἃ ἰἰΐεγαὶ ἰηϊεγργείαϊίίοη οἵ ϑογρίυγε 

ΜΠ] Πουϊ υ86 οἱ οἰἴἢογ μαίακπα οὐ μαρραάα. ΤῊϊβ5 πιονοηθηΐ οχ- 

ογίεα ἃ ϑίγοηρ γϑῆςχ ἱπῆαθησα Ὡροη ογίμοαάοχ {πα 8΄5π, δηᾶ ἴῃ 
928 ϑδ΄δαΐϊα, 8ὴηὴ δανοζαΐε οὗ ἴπῸ έσμαΐ, ΟΥ̓ 5 ΠΡ] 6 ̓ Ἰηἰογρτγοεῖδ- 

το, Ὀοοᾶπια ἢεδά οὗ 16 Βαθυ]οηῖδη τα] σαὶ ϑοἤοοὶ δἱ ΘΌΓα. 

ΗΙ5 Αγδθὶς νογϑίοη οὗ {πὸ Ῥοηΐαϊδιςσἢ δηά οἵμοὺ ὕοοκΚϑ οἵ ἴῃ6 ΒΙΌ]6, 

ὉΠΙΚ6 {Π6 αγρμηιῖηι ἀθπὰ η1]64γ}γα 5,151, αἰτὴϑ [0 ρῖνα ἃ Ἅἰθδαγ, [6 γα] 

ἰγαηϑἰαιοη; δηα [Π6 δοσοπρδηγηρ σομη πη ηΐαγΥ δαάνοσαίοϑ Ἔν ΙΓ - 



ΜΕΠΙΖΨΝΑΙ, ΤἸΕΨΧΨΊΘΗ ΟΟΜΜΕΝΤΆΚΙΕΘΚ Ιος 

γγἤοτο [ἢ6 ΠδίυΓα] σταγηπηδίϊς αὶ πηεδηΐηρ. ὙΤΏῈ Αγαθὶς νογϑίοη οὗ 

Ἐδίμεγ ἰῃ Ηδερ. Ἑμαγαοίογθ ἔγοπι ἃ ργαγεγτ-οοῖΚ οὗ Υεγλθη, ρυ}- 
564 «αἱ νίεπηδ ἴῃ 1806, σοΙηθ5 δἰ ΠῚ ἔγοπι ἢΪ5 ἤδη ΟΓΥΓ ἴγοῃλ ΟἹ δ 

οὗ 5 ἀἰβεῖρ]ε5 (5δεεὲ Ῥοζηδηβκυ, στ]. χῖνὶ. 2364). Αδγοη ἰδη 

ϑαγρδάο (7 942), ἃ ἴο!]οννεῦ οἱ 98΄ δαΐδ, ἰεῖί ἃ σοπητηθηΐασυ οὐ ἔϑί., 

Ρᾶγίβ οἵ νῃϊοἢ ἀγὸ 51}}} ὄχίδηϊ ἰῇ τηδηβοσιρί δἱ δι. Ῥείογβθογρ 

(5εε ..Ε. ἰ. 20). 

Ιὴ το16 [6 5. ῆοο!5 οἱ [εν ϑῃ ̓ δαγηΐηρ 'ῃ Βαργυ]οηΐα νεσε οἱοβοά 
ΔΠα {ΠΕῚΓ ΓΑΌΡΪ5 γεγα ἑογοθα ἴο 566 Κ γεΐίυρε ἰῃ οἵμογ ἰαπά9. Μδηγ 

οὗ ἴῃδπὶ ταϊρταίθα ἴἰο ϑραΐῃ, ΘΟ, ὉΠ6ΘΓ {Π6 ῥγοϊθοϊίοη οἵ {6 

Μόοοῖβ, πο επ]ογεὰ ρεᾶοα δηά ρῥγοβθρεγίίυ. Τῆγουρῃ [ῃ6 ἰη- 

βυδηος οὗ Αγαῦδὶς βομοϊδγϑῃὶρ ἃ ἢδνν βοϊθηςτῆς δἰυάγ οὗ (ῃἢς ΗδΌ. 

ἰδησιᾶρσε Ὀερᾶη, ἰμαὶ ννᾶ5 ἔπι {{Ὁ] ἔογ ἰδίεσ Ἵχερείίοδὶ βἰμαΐθϑ. 
ῬΒΙΠοϊορίοδὶ ταϑθάσοῃ γρδοῃθα ἰἴ5. οσυϊηγηαίίοη ἰῃ ΑΡυΪν ἃ ἴθη 

Οδηδῇῃ ({-. τοσο). Ηδ ἰεῖξ ἢο σοτηπηθηΐαγίθϑ οἡ [6 ΒΙΌ]ς, Ρεὲ 

5 Σπερα ἀπ βοοῖ οὐ Κοοίξ τὲ 50 [}}} οὗ Ἔχερείςα! πγδίογιαὶ 85 

ἴο σοηϑέϊζαϊε Δη αἰπιοδί σοπηρ]εῖα Ἔχροβίιίίοη. ΤὨγουρῇ [ἢ 5 στασ- 

πιαίῖῖςαὶ ρὨ]Π]οΪορίςαὶ τνογκ [ἢ6 σοτητηθηΐαγίο5 οἱ 6 ροϊ θη ἂρὲ οἵ 

τηρά ναὶ [ον ]ϑἢ [ἰΠογαΐυσγα Ὀθοδιηθ ροβϑίθϊθ. ἘΔΘΏΙ (ΞΕ ΚΑΡΪ 

ϑοϊοιηοη Ὀεη ἴβδας ({ 1105), οὗ Ττογοδ5 ἰῃ Εγδαηςεα, ννᾶ5 ἴΠ6 ἰουΠ ΕΓ 

οὗ 1ῃ6 ῥεδἤαΐ οΥ Ἰ6γα] βοῆοοὶ οὗ ἰηϊεγργείδίίοη ἴῃ Ευγορα. Αἴ ἃ 

τς ἤδη (Π6 [εν ϑιοοα σοπλρ] εἴθ Υ ὑπάεγ {πε ἀοιηϊηδίϊοη οἵ [6 

δηςίεηΐ »πἰάγασἧ ταοιῃοά οἱ ἰηϊεγρσγοίδίοη, ἢ6 σᾶπηδ ΠΟΘΙ [Π6 ἰη- 

βιιοηςς οὗ ἴΠ6 Ατγδθὶς- ϑρδηΐϑῃ ΡὨ]]οΪορίςαὶ ΘΟ ἤοο] δηα ἰηίγοάμπςρά 

ἃ ΠΕ ἴγρε οἵ σταιηπιδίϊςαὶ! Ἔχερεϑὶβ. ΠῚ Πίτη τἢ6 16 Γὰ] 56 η56 15 
αἰνναγβ [ῃ6 ἤτοι σοηϑιἀογαϊΐοη. Ης ἄοδϑ ηοΐ Ὀγθαὶς δης γεν ἢ 
[86 πιϊάταϑῃϊς τοί ῃοα, θὰ ι1ι565 1 ΟὨΪΥ Ώδη 1ἰ 15 ποί ἴῃ σοηῆϊοί 

ΜΠ τῃ6 ΠΠἴογα] πηοδηΐησ. Τὸ {Πϊ5 ΡΟ] ον οὗ σοϊηργοιηῖθε ΒΆΘΗ] 

ἀοι Ὀ11655 οὐνθϑ τυ ςἢ οὗ {Π6 Ρορυϊαγν ἰμαἱ ἢς Π45 δπ]ογθά διποηρ 

τῆς [ετνν8 ἔγοηχ [Πα ἀδγ ἴο (ῃ1Ϊ5. ΗἰἸ5 σοτηγλεπίδγυ οὐ Ἐϑί. 15 ἱουηά 

ἴῃ 41} (ῃης ἘΔΡίηἰς4] ΒΙ10]65 (1,δέϊη ἰγδηβιαίίοη Ὁγ 1,. Η. α᾽Ααᾳυΐηο, 

1622, δπηὰ Ϊ. Ε΄. ΒτεϊΠαιρί, 1714). [{ ἰ5 [0}} οὗ βδοιιπα Ἰεχὶςαὶ δπα 

στατηγηδίϊοδὶ γοπηγκβθ. ΟἿΪΥ (μὰς αἰβῆςυ ρΡοϊηΐθ ἀγὲ ἀϊδβεουββεά, 
δηά ἴο [6 εαἰυςϊάἀδίίοη οὗ {π656 ἰῃ6 διυίῃοσγ Γηρα ἃ νθα] ἢ οὗ 

ὈΙΌ]1ς4] δηὰά οἵ γα ἱηἰςαὶ ἰδαγηϊηρ [Παΐ ἰ5 ν που ΐ ἃ Ράτγα]]εὶ. 

Ἑ. Μεπδῆεπὶ Ὁ. Ηδξ]ρο, ἃ σοῃϊεπιρογαγν οὗ ΒΔΘὮΙ, Ὀεϊοηρεά ἴο 1π6 

581ὴ6 [16 Γἀ]151ἷς βοβοοὶ οὗ ἱπίεγργεϊαιϊίοη. Η85 σοι. οἡ Εβὶ. 15 Κπονῃ 



τού ἘΞΤΗΕΕ 

ΟἾΪΥ ἴτομπι {πε οἰϊδίϊομβ οἱ ἢ περῆονν Τ᾽ Οβϑορῇ Καγα, ἴῃ ΗΠ βο;, 2 1Ὲ 

7 Μερήϊοιμ. (1866). Τοβερῇ Καγὰ (7 ς. 1130) ννᾶϑ ἃ 51}}} τἤογε ῥσο- 

πουποεα δάἀνοςδίς οὗ πε ρῥέσηαί. Ηἰἴβ5 σοπι. οἡ Ἐπί. 5. ρυ 15 θα ὈΥ 

Ηρ 5ςΟἢ (ἰ. ς.); Όγ Βετγ] πον, πη ΜΟ}0. 1τ8η8; ο΄. ἐδ. τι8γ6, Ρ. 158. Εταρ- 

Ιηςηἰβ8 οὗ ἰξ ἃὺὲ δ'ϑο ἰουπα ἱπ {εἸπὸκ, Οονενπεμπίαγίεη τὶ Εξίλμεν, εἰς. 

(1.855). [1 Πο] 45 156} δἱοοῦ ἔσοπι {πε μαρραάα πὰ ργῖνεβ δὴ δαγηγαῦϊε 

ϑτατηπ δίς] ΡΠ] οΪορςδ] ἱπιεγργεΐδιίίοθ. Αργάῆδηῃ Ὁ. Μεῖγ θη Εζγα 

(1 1167), ἴῃς στεδίεβδε οὗ 8}} πὲ ἐχροῃεηίβ οὗ {πὸ 2έδλμαΐξ, ἰηϊτοάυςεα ἃ 

Κπονίθαψε οὗ Ατδρίς- οὐ ]8ἢ ἐχερεϑῖὶβ ἰηῖο Ευτορε. Ηἰἱἴβ σοπῃν οἡυ Ἐδί. 

15 ἰουπὰ ἰπ 8}} (με ἰαγχε Ἐαδἰηὶς ΒΙ0]ε8. Α βοπιονμαὶ αἰ βογεέῃε γεςεη- 
βίοῃ ἰβ Ρ ] 5ηεα ὉΥ Ζεάποεγ, Αὐγαμανε Αδέη Ετγα᾿ 5 (ον οανυ ὁπ ἐπε 

Βοοῖ οὗ ἘΞίμεν αΥΙΟΥ αποίλμεν υεγοίοη (1850). ΤῊ ας ἐχροβι θη 

ἱχζηογοβ ἰγϑαϊιίοη, δπα χῖνοβ ἴῃς Ὀεϑί ἔγυ 15 οὗ (ῃς σοϊάδῃ ἀρὲ οὗ } εὐσ 8ἢ 

Ἰεαγηΐης ἱπ ϑραὶπ. [ἴ οἷϊεη οτἰτἰςῖθεβ ΑΘὮΙ ἔοσ ἢΐβ5 σοπιίηυεαὰ υ8ςὲ 
οὗ τπ6ὸ Βαρρσδάϊς πιεῖβοά. ΒΑΘΉΒΑΜ (ΞΞ δΌν᾽ὶ ϑάπιιαὶ θθη Μεῖτγ) 

(τ. 1174) ννᾶβ ἃ σταπάβοη οὗ ΒδΘὮ1 δπὰ ἃ ἱμβογουσηροίης δἀνοςδῖε οὗ 

{πε ᾿ἰΐεγαὶ ταοῖ πο οἱ ἐχερμεβίβ. Ηἰἴβ σοπι. οἡ Ἐπσῖ. 15 ἱζοννῃ ΟΠ]Ὺ ἴσοι 

τῆς αυοίδιϊοηβ οὗ 8ῃ δηοηγτηυβ σίνεη ὉΥ [6] πεἰς, Οονκριδαγίεη Σιε 

Ἐσίμεν (ιτ8ς ). 

Ιῃ τς {Πἰτίθοητἢ σεηΐυσν εν θῇ αχαρεϑὶβ ἀθοϊ πο τρί αν 

ἔγοσῃ ἴῃς Πίσῃ ϑἰδηάαγα βεῖ ΌΥ δϑἢϊ δπα [ιἴ5 ϑυσσθϑϑοῦβ ἰγοι ἢ 

[Π6 δηΐγαπος οἱ [η6 δ] δρογίςδὶ τηθίμοα οὗ ἱπίογργείαιίοη. (οη- 

[ορΡογδπθοιϑὶν ΜΠ ἴῃς τῖβϑα οἱ τηγϑί ἰδ ἴῃ (ΟἸΓΙϑι δ η}ν [86 

Οαθα]α ἀσνεϊοροα ἰη [πἀ ἴση, δπα ἴγοπὶ (τ ϑιίδη ἐπεο]ορίδη5 [Π6 

ἀοοίτπα οὗ ἃ ἰουγίοϊά ϑθῆϑθε οἵ ϑογίρίυσε ννᾶ5 δάορίεά. Τῇ 

[ΟἿΓ 56 η565 ΓδοορηζΖοα ὈγΥ [Θνν]ϑἢ ϑομοΐασ νγοσα ἴῃς εδσπαΐ, οἵ 

5 Π1Ρ]6 πχεδηΐηρ; ἴΠ6 Μ|Ίαγα5ἢ,, οὐ ᾿ἸΓδαϊ το] τηεδηΐηρ; ῃ6 Ποξἤρα, 

ΟΥΓ ΡΒΙ]ΟΒορΡἢΪς πηεδηΐηρ; δηα ἴῃς Οαδαία, οΥὐ᾽ πηγϑδίςαὶ, Δ] ροσγίςαὶ 

τηθδηΐης. Ετσοιῃ {Π|5 {π|6ὸ οηνναγά 4} [Π6 σοπητηθηίαγίθϑ σοι θἷηδ 

[π656 ἴουγ πιο ῃοάβ, ἢ ἃ βίγοηρ Ρῥγείογοηςς ἔοσ ἴῃς Ϊαϑί, δῃά {π6 

ΤΟ] ἰ5 [Π6 ἀδαίῃ οἵ ροηυης Ἔχεροϑίϑ8. . “1 
τ “- 

ΕἸΐεΖεσ Ὁ. Τυἀδῇ οὗ Ῥογτηβ αἀογίνοα Ἦϊβ πιγϑίῖςαὶ ἱπίογργξζαϊοης 

{πγουσῃ σα δ] ἰϑιῖς σοπιἰπαίοηβ οὗ ἴῃς ΗςΌ. νογάβ δπα ςδὶου]αίϊοπϑ οὗ 
16 πυπλοῦῖς δὶ νϑ]ιι65 οὗ (πεῖν Ἰεϊῖεσθ. Ηἰ5 σοπι. οἡ Ἐπί. Ἔχὶβῖβ ἰῇ πιδηυ- 

δορί, Ὀὰϊ Ὠᾶ5 Πονεσ Ὀσοη ΡΟ] 15Πη6 4, 50 ἴδ 85 1 ἃ ανᾶσθε. ΪοϑερὮ 

Νδβηλΐαϑ᾽ σοπλ. οἡ Ἐπὶ. (6. 1327) Ὧ85 Ὀδθῆ ρυ] 5ῃθα Ὁγ Μ. 1,. Βαπι- 
Ὀεῦρογ, Οονεησηίαν ἀες Τὰ. 7056} Ναοίνῖας σεηι Βμολς Ἐσίμεν (1801). 

ὙΤΠἼε ςοπὶ. οὗ ἱτπησηδηυοὶ Ὁ. ϑοϊοπίοη Ὁ. Γ ἐκυ τη 16] (7 1330) μ845 Ὀεδη ρυδ- 

᾿ἰϑῃεά ἰῃ δυῖο- ἰπορταρῃ ὉΥ Ῥ. Ῥεγτγεδαυ, Οοηρηρνιεο δοῤγα ἐϊ 1ἶδγο ἀὲ 

Ἐξίεν ἀεὶ Καδδὶ Ιτηριαηπμεὶ δδη ϑαίονιο γοριαμο ἰγαηϑογο ὁ ῥμδιίεαίο ἀα 
Ῥίείγο Ῥεγγεα ϑεοοπμάο τ οοάΐοο εὐγεο-γαδδῖὶπίςο ἀεγοδοδίαπο Νο. ὅτς 



ΜΕΒΙΖΩ͂ΝΑΙ, (ΗΚΙΘΤΙΑΝ ἹΝΤΕΕΚΡΕΚΕΤΑΤΙΟΝ ΙΟ7 

(Ραγπια, 1880). Τῆς οοπὶ. οἵ ΒΔ1,Β4Ο (Ξ- δὶ 1,μενὶ "Ὁ. σογβῆοπι, 
οἰμεγυνῖϑε Κῆοννῃ 85 Οδγβοηΐάθβ, [θοὴ ἂς Βαρηοΐβ, οσ Μαρίβίεσ 1,οὸ 
Ἡδῦτευϑ), τς ἢ τνὰ5 δηἰβηεα ἴῃ 1320, μᾶ5 δπ)͵)ουεα ςοπβί γος ρορυ- 

ἸΑγιγ. τ νᾶ5 ρυ ] 15Πη6α δἱ Εἰνα αἱ Ὑτεηΐα ἴῃ τςόο, δπὰ ἰπ ἰῃς Βδν- 

Ὀἱπὶς ΒΙΌ0]ε οὗ Ετδηκίυγίοσ, ΑἸηβίεγάδπι, 1724-)ῷ. ᾿βαίδῃ Ὁ. ΕἸ) 8} ἀϊ 

Ύτδηὶ ἴῃ ἴῃς ἰουτγίσοη ἢ σοπίυγΥ πτοία ἃ οοπλ. οἡ ἴδε Εἶνε Μη π δι 

ὙΓὨΙΟὮ εχὶϑίβ ΟὨΪῪ ἴῃ τη Ἰ5οτὶρὶ (566 ϑιεἰ ϑοῃπείάεν, ᾿7δὸ. Βέδὶ. ἰχ. 1.37). 

]οϑερῇ (αβρὶ (7 1340) ψντοῖβς ἃ Ἴοοῖῃ. ἊἽπι]εὰ σελ Κοσερλ, “ Εϊηρβ 
οὗ 51]νετ,᾿" σῇ ψγὰ8 ρα ὉΠ 15Π6 4 αἱ Ῥσεββθυγς ἴῃ 1903. ὙΏεβε οοιὰ- 
ΤΑΘΠΔΓΙΟ5 ἤᾶνα 5016 νδίια οὐ δοζοιηὶ οὗ {ΠΕΙΓ ῥγεβογνδίίοη οὗ ἔγαρ- 

τηςηΐβ οὗ οἴμεσγινίϑε ἰοϑδὶ »κπὐάγασ ἠέρι, διὰ οἡ δοοουηὶ οὗ {πεὶσ χυοϊδιϊοῃ5 

οὗ ἴδε δδγιοσ ᾿ἐΐεγα εὶς βοῆοοὶ, Ὀυϊ 845 ἱπαερεηάδηϊ σοηιγὶ υϊίοη5 ἴο ἴῃς 
ἱπίεγρσοίδιίοη οὗ Εϑί. 16 μᾶνε Ὧο νδὶυα. 

ᾧ 26.-. ΜΈΡΙΞΝΑΙ, ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ἹΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ. 

Α ἴεν Ομγϑιίδη σοϊτη. οὐ Εδί. ψγεῦε ρῥγοαυςθά ἀυτίηρς [ἢ6 
Μ|Ιάα]Ὲ Αροβ. ΑἹ] ἂγὲ Ποχη]εοίίςαὶ δηθὰ ἀδνοίζοηα! γαῖθοῦ τἢδη 

Ἔχορείῖςοδὶ, δηα 811] παῖε ἔγεα τι56 οἱ [πμ6 δἰ]ερογίςαὶ τηοῃοά. ΤῆΘ 
[ο]]ονηρ πᾶν Ὀ6 πιεηϊϊοηθα :--- 

ἘΒΑΡδηυβ Μδυτγὺβ (7836), Ἐχροσο ἐπ ἰἰδγρε Ἐσίμεν, ἰὰ Μίρπο, 

εἶχ. 64ς5-6γο; ΝΑ] αἴτίἀυυβ δίγαθι5 ([840), Οἰο55α Οτναϊπαγία, 1, 1δὲν 

Ἐείμεν, ἰὰ Μίχης, Ῥαΐ. 1,α͵. χοῖ!!. γ30-748, Ευρετγίυ5 ΑΙ 6115 Τυϊεη 515 

(1135), 2ὲ ΜΡ ιοίογία Μετγδὶ 1)εῖ, νἱϊδ. σᾶρ. 1-ἀδό, ἱπ Μίψηο, εἰχίχ. 1370- 

1305; Ηυρο οὗ 51. Υἱοείοτ, 4.,εηάὲἑπκ αὐ Ορεγα Μγειίεςα, [)ὲ ερίγώμαϊὲ 

ΟἈν δὶ οοπυΐϊνίο, ἴὰ Μίρης, εἰχχνὶϊ. τἰϑςπτιϊρι; ΝΊΟΒοΟΪα8 ἂς ἴἃὡγγὰ, 

Ῥοσίις ῥεγρείμα, 56 ὑγευΐα ἕο δαγία ἐπ ὠπήνεγεα Βίδι᾽α (12903- 

1330); Ῥαυϊὰβ Βυτγρεηϑὶβ, Αἀάϊίοπες αὐ ῥοσίίατε παρ ςιγὶ Ν᾿ ομοίαϊ 

ἀε 1γγα (1420); Ῥεῖγιιβ (οπιαβίοσ, ΕἸ ἐδίογία 1 δνὲ Ἐξίμον, ἰὰ Μίᾳηο, 

σΧχονῖϊ. τφροτισοό. ὙΠα τηοβί ἱπηροτγίδηϊ οἱ ἴΠεϑὲ ἰβ ἴη6 ψοτκ οὗ ἂς 

1γτα, ᾿πτουρῇ νϊςἢ [ἢ6 Ἔχερεβὶβ οὗ ΒΔΘὮΙ δπὰ θη ΕΖγα θεοᾶπιο Κηοννῃ 

ἴο ἴῃς Ομυγομ. [π (8 γᾶν {πε ἐουπάδιίοη ννᾶ5 ἰαϊὰ ἴογ ἴῃς τῆογε 
50 ΕΒ ῆς ἱπιϊογργεϊδιίίοη οὗ ἴμ6 ποχὶ ρογὶοα. 

ὃ 327. ΤΗΕ ΒΕΕΒΟΚΜΑΤΙΟΝ ΡΕΕΙΟΏ. 

ΤὨε τγανῖνδὶ) οὗ ἰδασγηΐηρ ἴῃ (ἢ6 ϑεσοηα ἢ4} οὗ (ῃε ίΘθητἢ σοηίυγΥ 

Ῥτουρῆϊ ψΠ 1 οί οἱ 8 Κπονίθάρε οἱ (ῃ6 ατϑεὶς δπὰ 1,αἰη 

οἰδϑϑῖοβ, Ὀυΐ αἷϑο οἱ Ηθεῦγεν. ΤὍΤῇε Ῥσοίεβδίδηϊΐ ἘΕοίοσιηδίϊοη, νυνὶ ἢ 

115 4οοἰσης οἵ ἴῃς 5016 δυϊῃογίΥ οἵ ϑογρίυγο, δι πη ]αῖθα δηοσ- 

ΤΟΙ ΒΥ ἴῃς δἰυαν οὗ ἴῃ6 ΒΙΡ]σ4] θοοΚ5 ἰῃ ἴῃς οτἱρίηαὶ ἰοηριι68. 

ΑἸΙΕΡΌΥΥ δηα ἰγδα!οη εγα τγο]εσίθα, δηα δη εβογὶ νν58 πηδάβ ἴο 

οδίδίη ἴῃς ΠΠ γα], ἢϊδίογίοδὶ δηα ρσταπηπηδίοαὶ θοηθ6. ὙΠῸ ταβα]ΐ 



τοδ ἘΞΤΗΕΕ 

ν»85 ἴπ6 ῥγοαυςίοη οὗ ἃ ἰάγρὲ ὨΤΊΟΓ οὗ σοπλτηθηίατίθ5 ἰηδὶ ἢᾶνὸ 

ποΐ γεί ἰοβί {Πεῖγ νδ]μα. 

Τα ΠοΥ δηὰ (αϊνίη ἰεῖξ πὸ σουητηθηΐαγίο5 οὐ Ἐβίπογ, θυΐϊ τΠοῖτ οοῃ - 

[επΠΊΡογαγίεβ. νν6}}] βυρρ δα ἴῃς ἀεβοίεπογ. Τῆς ἰο]ονίης Ρτοίεβίδπε 

ΔΌΪΠΟΓΘ πΊΔΥ ὈΆ πιεπίοπδά: Α. ϑίθηςο (1520), 5. Μὕηίεσ (1546), 5. (δ9- 

(4119 (1551), 5. Ῥαρηΐπυβ (1556), Τυπϊὺ5 δἀπὰ Ττεια]] 5 (1590), Ὁ. 

Ῥάγευβ (1571), Ν. διίγίψοι (1ςγ71--, 1,. Οδϑίδπαοσ (1574), Ὁ. νοϊάες 

(1575), ]. Βτεοπί (1576), (. ῬεϊΠσδη (1582), 1,..ὄ 1ἀνδῖοσ (1586), 1. τυ- 

5.5 (1586), ΒΕ. αϊποῦ (1587), Α. Μ. 14ςκβϑοη (1593), Οα. Ὠοάδε 

(τι6ογ), Τ. Οοορεσ (16ο9), Π6ὸ ιοῖ Αἀπηοίαδίοης (1618), 1. Μοϊάεσ 

(1625), Γ. ϑαηςοίϊι5 (1628), Η. Οτοίϊυβ (1644), ]. Ῥίδοδίον (1646), 1,.ὄ ἀἄ6 

Ὠίου (1640), . Τταρρ (1654), ἴῃε γγεϑινεΐ δ Α 5» "δ᾽γς Απηοία- 

ἑἐίοης (1657), Τ. ΝΠ 5οη (1663), 1. ἘΪεδαγάθοη (1665), Β. Κεγπεῦ (1666), 

7. Ὁ. Ζε!Ἰεσ (1669), Γ. ἃ 1μἀρὶάς (1669). 

Τῆς πηοβί ἱπιρογίδηϊ οὗ (656 ἀεὶ Μιηβίογ, Ὀγυβίιβ, απὰ Οτοί5.- 

ΤῊ οἴμοῦθ. γα τηδίηΥ ῥγδοίϊοςαὶ δηά πομπεῖα. 411 ἀϑϑυπηθς 

Επι. ἴο Ὀὲ βιγίςον Ὠἰδίοσιοδὶ, δηα (6 τηδίῃ αιιθϑίϊοηβ αἰβοιιβθεα ἅΓα, 

ΠΟΠοσ ΑΠμδβιογιιϑ μδά ἃ γρῃΐ ἴο αἴνοσοα νδϑῃῖ, ν εῖθοσ ΕβίΠΟΓ 

Πδα ἃ τὶρῃί ἴο ΠΠΔΥΤῪ ἃ ἢεδίμεη, νμεῖμεσγ Μογάθοδὶ ννᾶ5 75:18 64 

ἴῃ δανιδίηρ ΕπΙΠΟΓ ἴο σοησθαὶ ΠΟΥ πδίϊοηδ  γ, ΠΘΊΠΟΓ ἘΒΙΠΘΓ 
οὐρῇϊ ἴο ἢᾶνεα δαΐθη οἱ ῃ6 ΚΙηρβ ἰοοά, ννβεῖμογ ἴΠ6 [ετν8 ἀἸὰ τιρῃϊ 

ἴο σαν {πε ὶγ δῃθηλθϑ, ΔΠα ΟἴΠΟΓ 5: Δ, ΤΟΓΔ] 8Δη6 τα] ρίοι5 41165- 
(ἰοη5. Α 5014 Κπον]βάρε οὗ ΗδΌὈ. 5 βϑῆονγῃ ὈΥ πχοβί οἵ {Π656 σοιὰ- 

πιρηϊδίοῦβ, δηα {ΠΕ ῖΓ ἰηἰογργείδιοηβ οἱ αἰβῆςυ] ρᾶββαραθ ἀγὰ [0}}] 

οὗ δοιιπηεῃ. 

Το Ο(δίῃοΐϊς σογητῃ. οἱ [Π6 58Ππ|6 Ῥογοα ἃΓῸ 450 ἔοσ {ῃε6 τηοβέ 

Ρᾶγί [γα] ὰγ ἢ ΗςΌ., θὰΐ (ΠΟΥ πγᾶκα {πΠ6 ΨΝυϊραῖε ἴῃς Ὀδ55 οὗ 

{Π6 1 ἀἰϊδουδδίοη, δηά ἴῃ {πεὶγ ἱπίεγργεϊδίίοη ἔο!]ονν ἰἢ6 δυοῖν 

οὗ {1Π6 Εδίμεγϑ δπα {πε ἰγδαϊτίοη οἵ [π6 μυγοῆ. Τῆς Δροςῖυρῆδὶ 

δα οη5 οἱ (6 ἅτε τεραγάεα 85 οἵ ἐχιὰὶ δι ἢ οσ Ὑ ἢ (μΠῈ Ης. 
ἰοχί. Τῆς τηεάϊτναὶ Δ] ρογίσαὶ Ἵχορθϑὶβ 15 ποῖ δρδηαοηθα 50 

{Πογουρϊγ 85 ηηοηρ (με Ῥτγοίοϑίδηΐβ, ἀηα ὈΥ ΤΙΏΔῊΥ ΕΙΠΕ 5 ἰγεδίθα 

8ἃ5 ἃ ἴγρε οὗ ἴῃς ΒΙεβϑεα Ίγρη. [ἢ βριὶίε οἵ ἴἢεβε ἀδίεοϊβ, ϑοσης οὗ 
[ἢΠ656 σοχηπηθηΐΑΓ165 ἴΔΚ6 ἃ ΠΙΡΉ ΓΚ ἔογ (ἢ Ὠϊβίογιοδὶ δηα ᾿ἰη σι δες 

Ἰεδγηϊηρ [αἱ {Ππεγ αἀἰβρίαγ. Τῆς (δίμοῖϊς σογητ. οὗ ἴῃς Ἐδίογμμδ- 

[10 ΡΕΓΙοα ῖὰ 85 [ο]]ονν5:-- 

Τἰοπγαίυβ (γι μυβίδπυβ (1534), Τ. ἀε Ν. (κα)εοΐαπυβ (7 1534) (Εβί. 

ἷῃ Ορεγα Ο»ιπῖα, ἰϊ. τό30, Ρ᾽. 391 7.), Ε. Νναίδθι!υβ (1545), [. Βεηΐος 
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(1547), 1. Εσγηβ (1ς6.)), Ε. Ἐουδταςηϊ5 (158ς), Ῥ. ϑεγαγί (16το, 

8ὲς Μίχης, Ομγες ὐνιρίείμς, χὶὶ!.), Τ. Μαϊνεηάα (τότο), α. Επιϊι5 

(1614), 1. Μαγίδπα (1619), ΒΕ. ϑὰ (1624), [- ΟουΖίο (1628), Ε΄. Ηατγαυβ 

(,63ο), ]. 85. Μεπο.οβίυβ (1630), δέδια ορρε Οονεριενμαγες (1032), 

]. Τίπηυβ (1632), Ο. Βοπαζί (1647), Ὠ. (εἰδαςῖβ (1648), Οτοιηηῖι5 

(1648), Μοπίδηυβ (1648), Α. Εβοοῦαγ εἰ Μεπάοζα (1667)). Τδε πιοβῖ 

ἱπιρογίδηϊ οὗ ἴπεβ6 ἂῦὲ ( δ)είΐδηυβ, Βευδγαδηΐϊυ5, Ἐβίϊυβ, Μαγίδῃδ, 

Θογατῖ5, ἀπά Μεποοδίυβ, ο 5ῃον βουπαὰ δχερεῖίςαὶ ᾿υασηηεηΐ δηὰ 

τάδ Κα ζ0}}] υβὲ οὗ [εὐνϊϑἢ δα Ῥγοιϊεβίδηϊ ννυτὶ τε 8. 

Τῆς εἶοθε οὗ {πε Ἐοίογπγδίίοη ρεγοά ἰ5 τηαγκοα ΌΥ τἤγθα στοδῖ 
σοτῃρθηάϊα, τ] ἢ δ πὶ ὉΡ ἴῃς Γαβυ 15 οὗ ἃ σεηΐυγυ δηα ἃ Πα] οἵ 

ἰδθουσγ θοΐῃ οὐ {Π6 (δίμοϊῖς δηαὰ οἡ ἴῃς Ῥσχοίθϑίδηι ϑἰάθ. Τῇδ 

ἢγϑὶ οἵ ἴΠεϑε 15 ἰῃς δίδί!α Μαρπα Οοπινιορμαγίογίμη, οὗ . ἀς ἰὰ 

Ηδγο (1643) δπὰ ἴῃς δέδια Μακχίρνια οἵ ἰῃ6 βαῖὴθ διιῖμοσ (1660), 

ΠΟΘ ἢ σοηΐδίη 8η οἰδρογαῖθ βίαν οἵ (Π6 ἰεχίβ ΔηἋ νϑγϑίοῃβ δηὰ [(ῃ6 

ἘϑίΠΕΟΓ σοσησῃ. οὗ ἰῃ6 (ὐδί μος νυτὶεγϑ, Εί5, ϑὰ, Μοποςἢίυ5, ἂἀπα 

Τιπηυβ8. Τῆδ ϑοοοηα ἰ5 ἴῃΠ6 Ομ οὶ ϑαοσγὶ, ἃ 51: }1ὰγ ΠΟΙ] Θοςοη οὗ 

[(ἢε Ρεβὲ σοπηπηθηΐβ οὗ ἴῃς Εοίογγμδίίοη ρεγοα ἔγοπι ἴῃς Ῥχγοϊθοίδηϊ 

Ροϊηΐϊ οἵ νίενν (πάρῃ, τ66ο). Οπ [με Βοοῖ οὗ Εβίμοσ (ἢϊ5 σοη- 

ἰ41ὴ5 ἴῃς σοϊῃημηθηΐα οὗ Μὕποίοσ, Ναίαυίε, (αβϑία!ο, Ὀγυβίιϑ, 

Απιδπγαᾶ, ἀηὰ (ἢ νεγϑίοη οὗ Ραρηίηιβ. ὍΤῆὴα (Π|Γὰ 5 1ῃς δ᾽ γμορϑὶς 

σγ σον αἰτογεμε 5. ϑ.γρίμγαα ἐμίογ ῥγείμηι, οἱ Μ. Ῥοοὶβε 

(1669), ψὨΙςἢ ἴῃ 1ῃ6 ΒοΟΟΚ οἱ Εδϑῖ. θυ ΠΊΔΓΖα5 ἴῃς νίοννβ οὗ Βοηδσί, 

(α)είδη, Ὀχτιβίυβ, ἀς ει, Εδβίαβ, Οτοίυ5, [υπἰὰ5, ἃ 1,ΔρΡ]46, 

ἄς 1γτὰ, Μαϊνεηάα, Ματγίαπα, Μεποοῆϊυβ, Μιυηβίοσγ, Οβίδηάθγ, 

Ῥίβοδίοσ, ϑαηῃςίϊιβ, δὰ, ϑογαγίι5, ΤΙπηυ5, Ναίδθϊυ5, δηα ἰἢ6 

νΟΙΓΞΙΟΠ5 οὗ Μοηίδηιϊ!5, Ῥαρηῃΐηιβ, [ππἴ0}5, Δηα ἼΘΙ 6 1115, 85 6 ]]} 

85 ἴῃς Τίσυγίηα δηά ἀεησνδὴ νεγϑίοηϑ. Ηδστσα ἴῃς ἰοδάϊηρ (δίμο]ὶς 

Δηά Ρτοίδϑίδηϊ σομητηθηϊδίογϑθ οὗ {Π6 ργεσθαϊηρ σεπίυγΥ δηά ἃ ἢδ] 

ΔΓ Δα γ ΌΪν σοἸ]αἰεά. 

ΤὨς εν 5 σοπηπηεηϊδίογα οὗ ἴπῃ6 Ἐδίογγ)δίίοη Ρεγοά ἃγὰ υἢ- 

Δῇεςοίεα ΡΥ {πε ψννόοσῖ οἱ (γβιίδη ϑοῃοαγβ, δηὰ ὄχῃ οἱ [Π6 ϑᾶπηθ 
ἀερεηπογαῖς ἴγρε οἱ δὌχοροβϑὶβ {παΐ βΒοιγβηθα ἀυγίηρ ἴῃῈ ΜΙΑΑαΪα 

Αγρεβϑ. Μορὶ οἵ ἴμδπὶ ἃγὲ ἀδϑίταΐϊα οὗ οὐ ριη δ ν, δηα ϑἰτρὶν ἐχ- 

ςεγρῖ ἔγοπῃ ἴΠ6 δαγ θοῦ » γα) ἀπα ἴγοπὶ ἴῃς στεαῖ σογηπηθηΐϊδίοῦβ 

οἵ ἴῃς οἰενεηίῃ δηα ὑνεὶ ἢ σερηϊυγίθϑ. ϑοὴθ ἃγα ἰηἰογεδίίηρ [ΟΓ 

{μεὶγ ργεβεγναίίοη οἱ ἐγαριηεηῖβ οἱ οἰ πογνῖϑα Ἰοϑὲ νυ ηρ5, θὰ ἰῃ 
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{πο Πη5Έ]νε5. {Π6γ σοπίσθυϊα ποίην ἴο 16 υπάογβίδηαϊηρ οἱ {δὲ 
Βοοκ οἱ Εβιβ. ΤΠ ΘΙΓ ΠΔΠ165 ΓΘ δ5 ἴο]]οννϑ:-- 

ϑοϊοσηοπ ἴδῃ Μοίθοβ (ΑΡδηπιε θο ἢ), ον) οδϑ0 (Ννεηῖςε, τς18, δηὰ 
οἵι.), σταπιπηδιῖςαὶ ϑομο]α ἴακεη οἰ εΗ͂Υ ἔτοπι Καὶ πῃ; Τοϑορ ". Ὀανὶὰ 
θη Ὑδῆγα, Φυρ (1538); Μεῖγ Ὁ. Ιϑδδας Ασγατηα (1556), Εϑξὶ. (οπ. 

ἴῃ ΜΒ. ἰπ Οοά. Κοκοὶ 727; Ζεςμαγίδῃ Ὁ. ϑεγυκ, φυυσπν Ὃ ὃν ΦΥνῸ 
(νεηΐςς, 1565); ΑΖαγίδῃ ἀἊ Ἐοββὶ, 8.)}} ὍκΌ (1573-5), ἃ ϑοσί οὗ ζεηεσαδὶ 

ἱπιτοάυοιίίοη ἴο ἴῃ6 ΟἽ. Το (ϊτὰ ρδγῖ, 7)})2 "ΟΝ, ἰγεδῖβ οἵ ἴῃς οτρίῃ 

οἱ Ἐβίμεγ; ΕἸΐεζεσ ἢ. ΕΠ) 4} Αβῃκοηδζὶ, πρὸ ον (Οτοχλοηδ, 1576, ἀπά 

οἵϊ.); ΕἸἴ8ῃα Ὁ. σδῦγιεὶ (σα κο, ἵν Ὁ ϑύρ (Νεηΐςε, 1583); 5Βοπο Ὁ 

Μεϊαγητηθά, "9 ὍΟΝῸ ((ὐοπβίδηςζίπορὶς, 1585); ϑοϊοποθ ΑἸΚΚαΡοΖ, 
θα τ (Νεπῖος, 1585), ἱπηροτγίδηϊ ἔου [15 ςορίουβ οἰϊαιίοηβ ἔγοτω ἰοβί 
ἰἀγχυπιβ δηὰ πιίάγαϑηθθ; ϑάπιιοὶ Ὁ. [υάδῃ Ναϊογίο, ἼΡΌΣ 1. (Νεηΐςς, 
1586); ϑοϊοπιοη Ὁ. Ζεπιδὴ Ὠυγδη οὗ ΑἸἰρίεσβ (7 1593), νυ ον δα 
(Νεηῖςς, 1632), σοηΐαΐηβ ἃ αἀἰβοουγβα οἡ ἴῃς ΑἸηδ᾽οἰκιϊοβ ἃηα ἃ σοπὶ. οα 

Εϑξι.; Αὔγαμαπὶ Ὁ. 13ἀὰς Ζαμδίοη, ουπῦν γῶν (νεπίοα, 1595), οοταρὶϊοὰ 
ΘΠ ΙΓΟΙΥ ἔγοσῃ δαυ! θοῦ σοπιπιδηΐδίουβ ἢ υ56 οἱ ἴῃς ἑουγο]ὰ τηοϊποὰ οὗ 

ἱπίεγργείδιίίοη; Αδτοῦ Αραγοῦ, ἸΌΣ ἸῸΦ (ϑαϊοηΐςα, 1596); Μοβεβ ΑἹ- 

τ ΟΒβηΐηο, ΠΦῸ 5, ἃ ἀϊβυβε Παρραάϊς ςοπιπιεπίδγυΥ, σοσαρ]εῖθα ἴῃ 1570, 

ἢγβϑὶ ρ] ἰ5πεά, Νεηῖςε, 1597; Μοβοβ ΑἸἰβῃβοίΚὴ οὗ ϑαεαΐίεά, πἸΦῸ ὕνϑῸ 

(Ννεηΐςε, τόοι, δηὰ οἔϊ.); Τ᾿ οβθρὰ Ὁ. ϑοϊοπιοη Ταὶϊαζαὶς, οὐ υτὺ Ὁπῦ (ν δηϊςς, 
τόοβ); υάδῃ 1,ὃνν Ὁ. ΒεΖΑ]εὶ, φῖπ ὙΝ (τάσις, τόοο, ἂπὰ ὁ0}5.), οοῦ- 

1818 4'95ὸ ἃ αἰβευβϑίοῃ οἱ Ριυγίηι; Μοτσγάδοδὶ Ὁ. [6 οὶ Μοσίκοὶ, ΜΟ9Ὕ ΝΜ Ὁ 

(μὰ]η, 1637); ΑΡγαμᾶπὶ Ὁ. Μοβϑὲβ Ηεργοπη, ΤῈΣ Γτῶπν (μα Ὀ] η, 
1630). 

ὃ 28. ΤΗΕ ΡΟΒΘΤ-ΚΕΕΟ,ΥΜΑΤΙΟΝ ΡΕΒΙΟΌ. 

Ιῃ ἴῃς βεσοηά Πα] οὗ ἴπ6 βενβηΐθεητῃ σεηΐυγΥ δηά ἀυγίηρς ἴῃς 
δηςἶγα οἱρῃίοθητ ἢ σδηΐυσΥ ἔενν ΓΟ ΓΚ Ό]6 σοϊη πη ηἴαγῖθ5 οἡ Ἐπί. 
ΜΈΓ Ργοάυςεα. ΤὨΪ5 ννὰ5 ἃ ρεγίοα οἵ ἱῃϑοϊορίσαὶ μαστόν θ55 Ὀοίἢ 

ἴη ἴῃς Ργοϊεβίαηϊ δῃηὰ ἴῃς (δίμοϊς Ομυγοῃ ἰΠδῖ ννᾶ5 υπηΐδνοιγαῦ]ς 
ἴο Ἔχθρείοδὶ ρσόρτθθθ. Τῆδ σΟΠΊΠΊ. ΔΙῸ ΓΊΟΒΕΥ ἀορτηδίϊς, Βοιηὶ- 

ἰειῖς, δπα ῥγδςίϊςδὶ, δῃηὰ {πε ὶγ δυῖποῦβ ἀγὰ σοηίεηΐ ἴο θογγον {ΠΕἰΓγ 

Τηδίοτὶα]5 στη ΔΊ} }γ ἔτοπλ ἴΠ6 οἰδθογαῖα ννοσκϑ οἵ [Πη6 ργανίουβ ρουοα. 
ΤῊς (ο]] ον ηρ Πα πλ65 τὺ 6 πηδης]οηαα:--- 

Απιοης ἴδς Ῥτοϊεβίδηϊβ, Α. (διονίι8 (1672), Τ᾿. Ργὶε (1674), 1. Μαγογ 

(ι682), ἃ. Μείδϑδμεσ (1687), 5. ΟἸαγκε (τὅ9ρο), Ε. Βυτγιθδπῃ (1695), 

Μ. Ἡξεητυ (1γο6), Ε-. ΝΥ ε1}|5 (1709), Ο. Αἀδπιυβ (1710, οη Ἐξι. 2), Τ. Ῥγὶε 

(1γ17), 7. 1. ἘδιμΌδοῦ (1720), 5. Ῥδίγιςοκ (1727), Ε. Νοϊθηῖυβ (1730), 
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]. 16 ΟἸεγς (ΟἸ]ογίς 5) (17.3.3), 5. Ηογβίὸν (1733), 1. Μαγομδηὶ (1745). 

Οἱ τ-μὲβρ ΟἸογίουβ. ἴα ρσόοραν πιο τὸ τἰῃς ἢγϑὶ γηκ 85 ἴπ6 δὺ]οβῖ 

Ἔχερεῖς οἱ πε ρετίοά. 

ΤΠς Οδιίμο]ὶς σοπιτπλοπίδϊίοτγϑ οἵ {Π5 ρετίοα ἃτγὸ ]. Β. ἀὰ Ηδημεὶ (1706), 

Α. (αίπιει (1707), . Μαγίίδπαν (1708), (. Ομ αὶβ (1743), Β δία ϑαςγα 

μιραία σενι ρῥίμν. ἐπίεγρ. (1745), (. Νεαβιογίαθο (1746). (δὶ πησὶ ἰβ (ῃ6 

ςἢϊοεΐ οὗ 1ἴΠ658ς, Ἀεὶ 8}} [4}1] Ὀεϊονν ἴῃς βἰαπάδγα οὗ {86 Ὁδίμοὶὶς σοζησηςη- 

ἴδτὶθϑ οὗ ἴῃς ῥγεσεάϊης ρογίοα. 

Β. ϑρίῃοζᾶ ἴῃ ἢ5 Τ᾽ γαείαέμϑ ἐπμεοίορίοο- βοϊ σις (1670), χ. 22, ἀϊδουβ568 

τῆς οτὶρίη οἱ Ἐϑι. ἴῃ ἃ {ΓῸ]Ὺ οσἰ ἶσα] ϑρ γι, θα ΒΕΓΘ, 85 ἴῃ 50 ΓηΔηΥ ΟἾΠΟΥ 

Ῥαγιίϊουΐατβ, ἢς 5 ἴῃ δάννδηςε οὗ ἢϊ5 αἀσοὌ. Ηἰβ ορίπίοῃβ τῆδάςε πο ἱπιργοϑ- 

βίοῃ ΡΟ ἢἰβ8. σογα]ρΊοη ϑίβ, δηὰ ᾿τι|ὶὰ ἀροη Ο γϑιίδη τη κεσβ. ΤῊΣ 

οπὶγν 7 ]5ἢ ςοτητηεηΐδίογ οὗ {Π15 ρογίοα Κποννῃ ἴο πιὸ ἰ5 Μεὶγ Ὁ. ΗἩδγυγίπι, 

1 ΤΩΦῸ (1737). 

ὃ 29ῷΩ. ΤῊΕ ΜΟΌΕῈΝ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΡΕΒΙΟΡ. 

Ιῃ {πὸ πϑία]ς οὗ (ἢς εἰρη ςθθηῖῃ σοηϊγΥ {Πα ἄγοϑα [6 τοιηαγκ- 

Δ Ό]ε πιονεπηοηΐ οἵ ἰποιυρῃϊ Κποννῃ 85, 6 Απίκιαγεμρ. Ιῃ 4]} 

ΓΕΔ]ΠΊ5 οὗ Κηον)]εᾶρε πηθη ὈΓΌΚΕ ἄὐνᾶν ἔγοπι ἰγδαϊ το, πα 5.Ὁ- 

)εοϊεα δνεγυτίηρ τεσεϊνεα ἔγοπλ ἴπῸ ραβί ἴο ἃ βϑεδγοῃίηρ ὄχαγηηδ- 

τ[οη. Τῆα τγοϑυτ ννὰ5. ἃ γτανοϊυζίοη ἴῃ ΒΙΌ]1ο4] Ἔχερεϑῖ. Οης οἱ 

1Πς ἄγϑί- ἔτσι 5 οἱ (15 τπχονοπηθηΐ ννᾶ5 ἃ Ἵὐιτς4] βδίπαγν οἱ {π6 ἰοχί οἱ 

1ῆε ΟἽ. ΑΚ δαγν 85 1720 . Η. Μ|ςμδο 5 ἴῃ 5 Βέδ᾽έα Ηεὐγαῖσα 

ςοἸἸεοϊςα ἃ ΠυμηθεΓ οἵ ναγίδηϊβ ἰη [ἢ ΗςὈ. ἰεχί. Ηδ νν85 [ο]]οννβα 

ΌγΥ (. Ε΄. Ἠουβίραπὶ, Βίδιίία Ἡδεδγαΐτα σμι ποὶὲς ογΗἰοὶς (1753), 

δηά Νοίας εγ ες (1777); Β. Κομηϊςοίί, Κ. Τ΄. τεῦ. ομηι ναγτῖς 

ἰοείϊοπίδες (τ1ηηγ6-8ο); (. Ε΄ Θοβηυγτεῦ, Μαγία ἰεοίίοηες Ἐσίλιογὶς 

(.γ83); δῃά 1. Β. ἀς Εοϑϑίὶ, ψαγίας ἰεεϊομες Κ΄. Τ΄ (1η84-8). ΤῊ 

ἱπῃρογίδπος οὗ [Π656 ψνογκϑ ἴοσ 186 Ἰοννο  ογἰςίϑιι οὗ Εδϑί. ἢδ5 θθθη 

ποίϊςοα αἰγοδαν ἴῃ ὃ 2. 

Αἱ 16 5απ|ὲ {τῆς ἃ πδνν ἰπΐογοϑί ννὰ5 ιν Κοηδα ἴῃ [ἢ6 ΡὈΓΟΡ]ΘΠῚΒ 

οἵ {πε ΠΙΡΠΘΓ οΥ σία, ὍῊδ γι] οη δ] 5ἴ5, ννῆο ἀθηϊθδα Βα ρεγηδίαγαὶ 

τονο]αίίοη, ἰοοκ ἃ ἔγοο αἰτὰἀδ ἰονναγα {Π6 ΒΊΌ]ς 4] ἤοοΚβ, δηὰ ἢδα 

ΠΟ δεϑιίδιοη ἴῃ αιδϑίοηϊηρ {ΠΕΣ Ὠϊδίογισαὶ σπμαγδοΐοσγ, 1 {Πὰν 

ἔουπα Τεαβϑοη ἴου 50 ἀοίηρ. ὍπΠὲ Πἰβίογιςαὶ δηα τηοσγὰὶ] αἱ ΠΠ 1116 5 

οἵ (ῃ6 Βοοκ οἱ Ἐϑι. βαῦὶγ εσδπηα οὈ]εςίβ οὗ {πε ὶγ δἰίδοκ. ὙΏθϑα 
8.55841}5 σα] ]6α [ογίἢ σταρ] ]θ5 ἴῃ ἀσίθηςς οὗ {πῸ Πἰδίοσγίὶςαὶ δηὰ σγε]ρ- 

ἰου5 νι οἵ ἴπΠ6 ῬοΟΚ ίγοπι ἱπϑοϊορίδηβ οἵ ἴῃς ἰγδα!οη 4] βοθοοὶ. 

το (Π15 {Ππ|ΔῚ ΟὨννασγα βομοΐϊασα ἀγὸ αἰνίἀοα ἰηίο ἵννο Ποβίι]ς 
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σΔΠΊΡ5, (Π6 οἠς αἰϊδοκίηρ, δηα (ἢς οἴεῦ ἀείεηαϊηρ, (ῃς ἰγααὶοηδὶ 

7Θν 5 σοηςερίίϊοη οὗ δῖ. ΤῊ ογς4] Ργο ]οτ5 οὗ σοτηροβίτοῃ, 

ᾶ5ε, δι Πογβῃϊρ, δηα ἰβίοσιςδὶ σγεα 1 γ ἤᾶνα Ὀδοη ἀϊδουδβοά 

ἴογ [6 τηοϑί ραγί ἰη ΒΙΡΠΪς 4] ἰηἰγοαποίίοηβ, ΒΙΡ]1ς 4] Ὠἰδίογιοβ, δηὰ 

ΒΡ6Ο14] ἰηϊτοάιςοίοη5 ἴο (Π6 ΒοοΚ οἱ Εβίμεσ. Τἢθθε ψοσκβ ἤᾶνα 

Θχογίεα 80 βϑίγσοηρ δὴ ᾿ἰηἤιθησα ὉΡΟη τηοάσγῃ ἰηἰογργείδίίοη, δηά 

ΓΘ [ΓΘαΌΘΠΓΙΥ 50 ΓΟ πλοῖα ἱπρογίδηϊ ἰΠ8Δῃ [Π6 σοτμτηθηίαγίεβ, 
(Πδῖ 1ξ 15 ΡΓΟΡΕΓ ἰο δηυτησδγαΐα ἴἤεπὶ δἰ [ἢ]15 Ροϊηΐ. 

50 ἴδγ 88 1 ἃπὶ ἄγαγε, ΘθιΏ]οσ, ἰῇ 1773, 85 ἴῃε ἢγϑί οὐὶτἰς ἴο πλδῖο ἃ 

ἴοτημδὶ δἰΐδοῖκ ρου ἴδε Ὠἰδίοτίο δὶ ογρα ὈΣ]1τγ οὗ Ἐβίμογ; θυϊ ἴῃ 1736 (ῃς 

δάνεγβα βἰγίσϊγεϑ ροη 1815 Ὀοοὶς ἴῃ ἴῃ ττιτηρβ οὗ με ἘΠ Ω ΠΙ5ἢ ἀεἰδῖβ 

δηα οασγὶν (σουπηδῃ γαϊϊοη δ δῖ ΈΓῈ ΔΙΓΕΔΟΥ 5 ΙΘΠΕΥ πὐυτηδγουβ ἴο 

(811 οτί ἢ ἴδε ἰγεδίϊθε οὗ (. Α. Ηευγηδπη, 26 ἦπ φμα μὲδίογίξ βδαογ ἀξ 

Ἐείμογα Ασα γτερῖπα 5σμα υἱπατοαΐμν αἀμοίογίαδ. Α 5ἰ πα ροβίϊοη τνὰβ 

Βεϊὰ Ὀγ Ὁμβδπάϊογ, Μεέημαϊεαϊέον οἵ ἐπε Η ἐδίονγ οἵ ἐδ ΟΥ.. (1741); ]. Η. Ὁ. 

Μοϊάεηδαυοτ, 1 γοάμοίέο (1744), ΡΡ. 75 7.: 1. Ὁ. σάγρζον, 1ηπιγοάμοίτοϑ 

(1741), ΡΡ. 350 7; Τ. Ὁ. 1]]ΘηῖΠ4], σις ϑδαοῆε ἀξγ ρόμἰεμδη 

Οἤεηδαγμηρ, χν. (1776), ΡΡ. 195-271. Ο. Ε. Οδάεγ, ὅγεγε ὕὐπίεν- 

σμοπηρ δεν ἀδη Καποη ἀἐς Α. Τ΄. (1771), ΡΡ. 12 7.» ἂἀπὰ ἔγεγε ὕπέεν- 

σμείηρ δεν εἰπίρε Βελμον ἀες Α. Τ᾿. (1771), Ρ. 12,, ἀεηϊδα [δὲ ἴῃς Ὀοοϊκ 

Βδά δὴν ἰϑίογιςδὶ νᾶ]ϊ6. ὙΤὨϊ5 ςδ]]δα ἔογί {πὸ τορ]ϊεβ οὗ (. Ε᾿ ϑδσγ- 

ἰοτίυβ, δὲ τὐὐαὶς δγογμη Κ΄. Τ΄ μὲδίογίοογμηι αρμά ΟἸγίδαπος (1772); 

7. Αὐςδεγ, δέσφμσἠο ἀδ καποπίοα αἀμοίογήαίε ἰδνὲ Ἐξέμεγα (1772); Ἑ. Α. 

ϑοῆυϊΖο, )ὲ βάε μὲξι. δ. Εδι., ἰὰ Βέδὶ. αρ. ν., νὶ. (1772); δπὰ (. Α. 

Οτυκίι5, δὲ δ ᾿δγὲ Εξίμεγα αὐ ῥγαχὶη να Οινίδέαπα (1772), Οογπιδῃ 

εὐϊίοη, 1773. 1.5. ϑειηΐοσ, Α ῤῥαγαίμα οὐ {δένγαίενι γ΄. Τ΄. ἐπίεγῥτεία- 

οπεην (1773), ῬΡ. 152 ἢ.» Ὧπηὰ Αδμαπαϊμηρ υοη ᾿γεῖογ ὕὐηπέεγεμοδμην 

ἀες Καποηδ (1771--5), 11. Ρ. 251, τεπονοα 16 αἰίδοκ ν᾽] ἜΧΊΓΔΟΓαΙ ΠΑΓΥ 

[εγοςοῖϊίγ. ΤῊ Ϊ58 οδ]]οὰ ἰογῃ! τῃ6 τερ] 65 οὗ 17. Α. γοβ, Ογαϊο ῥγο ἰξδγο 

Ἐξίμεν (17}5); 1. 7. Ηεββ, Οεϑομίοπίς ἀδν Ἰογαείἑοη (176-88); Ῥ. 1. 

Βτιη5, Ἐρμέυμ εἰπον Εἰπίεμηρ (1784); Ἐ. 5. ἘςΚαγά, Ῥλμῆος. μ. ἔν. 

υπιογομοιηρ δον ἀας Α. Τ᾿ «. ἀ655εη ΟδΠ  οἢ Καὶ! (1787); 5. Ε. ὕπρετ, 

[ὲε αμοϊογίαίο ἰέδγογένε Κ΄. Τ΄ ἐπ ζανεα εὶ (1785). Ιῃ νατγίουβ ἔογπιβ 

1ῃς αἰίδοῖκ οἡ ἴῃς Ὠἰϑιογὶςδὶ Ἵγθα 1 ὴ οὗ (ῆς θοΟΪ γᾶ8 γεπενθὰ Ὦγ 1]. Ὁ. 
Μιὶςἢ 46] ͵ 5, Βδί. Ονίφη., ᾿ὶ. (1 7)75), ΡΡ. 34 -.; 1. α. ΕἸςΏδογη, Εληεήμη ν᾽ 

(α7γ8ο); Η. Ε. Οἄϊε, Εὐηποίμοιρ (1787); Η. Οοττοάϊ, γεγσμολ εἶπεν 
Βεϊεμελίμηρ ἀ. Δ ͵δομεη Βἰδεϊκαποης (1792), ΡΡ. 64 ῆ-.; Α. Η. ΝΙεπιογεσ, 

Οπαγαείεγίιοκ ἀεν Βδεῖ, ν. (1782), ΡΡ. 224 ., Ὧο τεσηαγκϑ {μᾶῖ ν αϑῃτὶ 

15 {Π6 ΟὨΪΥ ἀεςεοηὶ σμαγδςοίεσ ἴῃ ἴῃ 6 ὈοοΟΪκ. 

Ετοπὶ ἴΠ6 πἰποίθοητἢ σεη[ΟΣΥ σοτης (Πς ζο]ονίης; οσκβ ἴῃ νΪς ἢ [ἢ 6 

Ρτοδ ειηβ οἵ (ῃς Ὠΐψῇμεγ ογιεἰςϑπὶ οἱ Ἐϑι. ἀγὲ ἀϊβοιιβϑεά ὙΒοϑα πιάτα 
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ἢ (() ἄγε σοηϑεγνδίϊνο ἰγοδίῖϑο5 (Παἰ ἀοΐεπα ἴῃς ἰγδαϊτοηδ] σοποορ- 
του οὗ ἴῃς Ὀοοΐ, {πὸ οἰ εῖβ γτεραγὰ ἰἴ ἃ5  ΠΟΪΥ οὐ ἰῃ ρᾶγί ἃ ψόσὶκ οὗ ἴῃς 

ἱπηαρίηδίίοη:---]Ξ. 4 Πη (( 4ῖΠ0}1ς), Εὐπέεήμηρ, ᾿.. (1803), ΡΡ. 295 7. (Ο); 

Οα.Ι,. Βαυετ, Εξὐπέομηρ (1806), ΡΡ᾽. 364 7.; ]. (. ΝΥΝ. Αὐγξυβιὶ, Εὐκπίεμηρ 

(18ο6); 1,. ΒεγίΒοΙ]άι, Εὐρσμηρ, ν. (1815), ΡΡ. 2413 -.; 1.. Ὁ. Ογάπιοσ, 

Ἡ1ς|. 5εη|. ἀξ ξας. δ. ν. Τ΄ αμείογῆαίε (1818) ((); Γ. 6. Κεῖος, Μεπατοῖα 

ἘξΞιμεονῖς, ἰδγὶ φαογί, αὐ οαΞξίϊραίαπε μέσον. ἱμπέεγ ῥγείαϊίοηῖξ πογηπαηι 

εἐχαείς (1820), 5ες Τ᾽ μεοὶ. 4παὶ. (1822), ΡΡ. 431: . (Ο); Ε. Αςἰκεγπηδηη 

(Ὁ βίμοὶις), 1πἰγοάωοίίο (1825), 418: εἀ. (1869), ΡΡ. 186 7. (Ο); Νν. Μ.1.. 

ἂς Ἄνεῖιο, Εὐπίείδεηρ (1817, ἀπὰ οὔϊ.); Μ. Βαυπιφατίεη, δὲ βάε "ἐδτὶ 

Ἐσίπεγα (1830); Η. Α. Ο. Ἡδνοτηϊςοκ, Εὐπείηρ, ᾿ὶ. τ (1830), ΡΡ. 328 7. 

(Ο); 1]. σα. Ηεγθβὲ (Ὁ δίμο]]ς), δέμεέμηρ, ᾽ϊ. (1842), ΡΡ. 249 ἤ. (Ο); 

Ἐ. (. Μονεῖβ, ζοοὶ φμίάδανε πίσίογίΣ ᾿αποπὶς ν΄. Τ᾿ ἐσίγα! (1842), 

Ῥ- 27 }; Η. Ἐν ]ἱά, ἀεϑομίομίε (1843), 34 εἀ. (1864), ἵν. ΡΡ. 106 Κ᾽; 
Ἑπᾳ. Ὑταπβ8., ν. 230; ]. Μ. Α. 5.)ο]Ζ ((δῖ}ο]}ς), ξὐρμεήμηρ, ἱ. (1845), 

ΡΡ. 514 7. ((); ]. σ. Β. Μίηον, Ασὶ. “Ἐβίῃμεγ᾽ ἴῃ Βὲδ. Κεαϊιυδνίογδμολι 

(1847); Ε. Μεῖίεσ, Οεϑολ ομε ἀδεν ῥοείξομεη Ν᾽ αἰτοηαὶ- γα ἀδν 

Ἡεὐνὰεν (1856), ΡΡ. δος 5.; 7. Α. ΝΊοϊο 5. (Ὁ δίμο!!ς), δὲ Ἐξίμεγα ᾿ἶδγο 

(.856), ἱνοὸ ἰαγχζε νοϊυτη68 ((); 5. ᾿ϑανίάϑοη, Ζρηγοαμοίον, ἰὶ. (1862), 

ΡΡ. 151 ἥ-; ]. (863), ΡΡ. 391 ἤ.; Ε. ἈϊΠεΠπι, 51. 1862, Ρ. 407 7; 1]. ]. 
ϑιᾶδε!η, δέμιεμηρ (1862), ΡΡ. 170 7.; Η. Η. ΜΙΠπιδη, Η ἰξίονν οἵ 

ἐμ 79εὺς (1863), εα. Ν. Υ΄., 1881, ΡΡ. 472 7. (Ο); Α. Ρ. ϑίδηϊεγ, Η ἰδίου 

(1863), 11}. (1877), ΡΡ. 192 7.; 1. Ορρετγί, Οοινρνδσμέαΐγε μἱξίογίφμε εἰ 

}"")])οίορέφμε ἀπ ἰδυγε ἀ᾽ ΕΞίλεν δ αῤγὲς ἰα ἰδοίπεγε ἀξς ἐηιϑογί ριίοης Ῥεγϑες, Ξε 

Αηπαίες μὴ. Ολγέί. (1864) ((); Ατίςϊεβ οἡ Ἐβίμοσ, είς, ἰπ δηριΐ πη) ς 

έοαέομπανν οἵ ἐπε Βιδίε (ι863 ἀπὰ 1893) ((); α. δνεῦον δπὰ Ο. Ηοϊζ- 

τηᾶηη, Οεϑολίομίε, ἰ. (1867), Ρ. 41:8; Τ΄. Νόϊαεῖο, 4. Τ. {ἠεγαίμν (1868), 

ΡΡ. 81 7.;.Α. Ὁ. Αεϑοβίπιδπῃ, Ξιμμάδ ϑμν ἰσ ἰΐυτε ἀ᾽ Επμιον (1868); Ἑ. Κοιυβ5, 
Ατί. “Ἐβίμεγ᾽᾽ ἴῃ δολδηκεῖς Βἰδεὶ-] αίοοη (τ1860)ς Ε. ΗΙϊΖὶς, Οσεϑοκίολίε 

(1869), ΡΡ. 279 7.; Ε. ϑεοδιγδάεογ, Εὐἰπίοίϊμτιρ (1869), ΡΡ. 396 7.; ΒΙεεῖς- 
Καιρῆδιιβεη, δύρἐεήμηρ (1870), ΡΡ. 402 ἥ-; ἴ.. 5. Ρ. Μεΐροοπι, Κααά- 

σεἰαομῆρε νεγμαΐεη μὴ μεὶ Ο. ἐπ πεῖ Ν. Ψεγδοηά (1870), ΡΡ. 90 7..; Ατες]εβ 

οη “Ἐβίδογ,᾽" εἰς., 'ἰη Ηδιιρυγρεγ, Ἀδαϊεηπογκίορδὲε (1870-97); Ε. Ἡ. 

Ἐδυβοῦ ((δίΠο] ς), Εὐμίσμηρ (1870), ΡΡ. 132 7. (Οὺ» Ἡ. Ζβεμοκκε 

((δίμο]ο), Η ἐδίογία (1872), ΡΡ. 3208 7. (Ο; Βεγιβοϊάϊ δηὰ Ζυηῃζ, 

ΖΡ. τδ873, Ρ. 684; Ὁ. Ε. ΚΕεὶΙ, Εὐηπίεημηρ (1873), ΡΡ. 48) 7., 730 7. 

(Ὁ); Η. Οτἄιϊζ, σεϑομίοε ἀδν “μάτηρ, ἰι. (1875), ΡΡ. 332, 339 7-; Α. 

ΚΟΠΪογ, Οεϑολίονς, Δ. (1893), Ρ. 5923 ((Ο); 1,.. ἨἩεγζίοϊἁ, σεϑομέομίε 

(1870), ΡΡ. 1τοϑ ζ7,; Α. Οείρεν (71ἐν), δπίεμμηρ, ἴῃ Ναας ρείαςεεπε 

“ϑολγίζίδη, ἵν. (1877), Ρ. 170; ]. 5. ΒΙοςεὴ (7εἐν), εἰ ον δοῆς Βεςίαηά- 

ἐμεΐε ἐπε διδιίδομεη ολγίζηπενι, εἰπε ἐγ δος ὕὐπιογεμομηρ δεν 

Αὐ͵ασομηρ, ΟΠαγαοίεν τ. Τεηπάεηξεη ἀες Β. Εξίμεν (1877), τ88 2)Ξε " ά. 

1. ΒΒ]. 1877, Νοβ. 27-.34; Τ. Κα. σμβεγπο, Ατίςοβ οἡ ““Ἐβιμογ,᾽" εἰς., 

ἴῃ ΕΒ. (18γ8 54.}); Ῥ. ΚΙείποτί, Αὐγὲδ5 ἀεν Εἰπίεημηρ (1878), ΡΡ. 56 δ, 
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68, γ9ο; Β. ἤαυκε (16), “Νοςἢ εἰππιαὶ ἀ. Β. Ἐβίδετγ," “μά. 14. Βὶ. 

ν}}. (1879), Νο. 42 ((); Ε. Ικαγαὶη ((ῖμο]!ς), ΕΗ ἐδέοῖγε, ᾿ϊ. (1882), 

ῬΡ. 103, 170 (Ὁ); Ὁ. Μ. ἩοτγονῖϊζΖ, “ὕεθεσ ἀϊε Ῥεγίρεῖε ἐπὶ Β. ΕΞι.,᾽ 

ΜσΙίν.. χχχὶ. (1882), ΡΡ. 49 ῆ.; Ἐ. Ρ. διε ίπ5, 4 Οοηφενιοηι-ϑέηδε Ῥίξιν 

οἵ ἐμ:6 Βοοκς οἵ ἐμέ Ο. Τ. (1885), ΡΡ. 120 ἥ-; ]. 585. ΒΙοςἢ, “1 6γ ὨἰβίοσίϑομἊε 

Ηἱἰπίεγστυηα υπὰ αἷς ΑΡἰαβθυηρβζεῖϊ ἀ. Β. Ἐδι.," ΜΟΜ.. ιτ886, Ρρ. 

425 ἤ., 473 7... 511 7.) ΝΥΝ Νναικε, Εὐἰηἰεμωηρ (1886), Ρρ. 496 7.; ΚΝ. 
ϑοθδηΖ ((δίδοὶ]!ς), δέμέεμιηρ (1887), ΡΡ. 480 Κ. ((Ο); Ε. ΝΝ. νερεσ, 

Εἰπίεμηρ (1887), ΡΡ. 66 7.; Ἀ. Οοτγηοῖὶγν ((διμοὶὶς), Τρ ἐγοάδωμοίίο (1807), 

1.1, ΡΡ. 417 ἥ. (Ο); Ε. Κϊεμπι, Εὐηἰεμηρ, ᾿ι. (1890), ΡΡ. 339 7.; Μ. 

Μεγηςβ, Ῥγέοϊς α᾽ μέδίοἶγε ὕμἶνε (1880), ΡΡ. 824 ἢ-.; Α. ϑ.Πο]Ζ (( δι βοὶὶς), 

“Ὠϊς Νδιῆδεη ἱπὶ Β. ἔπσι.," Τῶδ. Τ᾿εοί. Ομ αγια δον, ᾿χχὶϊ. (1800), 

ΡΡ. 209 ἥ-; Ρ. Η. Ηυηίετ, 4. 2δν πὸ Ἐχὴδ (1800), ΡΡ. 237 7-.; Ε. Καυϊεῃ 

((δίμοϊὶο), Εὐρμεμηρι (1800), ΡΡ᾽. 2όρ 7. ((); Ε. Ἐορίου ((δίμοὶὶς), 

ἦ80ὺγ ἰὰ σῃμαγδοίδσγε Ὠἰϑίοσίψυς ἀὰ ᾿ἷντε αἰ Ἐπί μον," δοίης (αΐλ., Τ ες., 

ι8ρο; 7. Μα]γ ((διίμοὶὶς), ᾿Ι ἐδί. ϑαςγα 4. Τ. (1800); Ε. ΕδυΞ5, Οεσολ. 
ἀν με έροη δομγίξοη 4. Τ΄ (1890), ΡΡ. ότο ἥ.; ϑιεἰπίῃαὶ, Ζω Βὲδεϊ- μ. 

᾿ς Ἀεἰ σιοησρμϊοςορλὶδ (ιβρ0), ΡΡ. 53 7., “Ηαπιδη, ΒΊ]οατὰ πὰ ἀογ ᾿μἀΐϑομα 
Ν4θ1᾽᾽; Ν. ΟἸδάάεη, Ῥγλο Ἡγγοίε 16 Βιδίε (1802), ΡΡ. τόι ἥ.; Α. Ε. 

Κιτραισιςκ, δένίηε 1 ἴδγαγγ οἵ ἰμε Ο. Τ΄ι3 (1802), ΡΡ. 155 ἥ.; 1. Ἐοδετί- 

80η, “Εϑίμον,᾽" ἴῃ Βοοῖκ ὃν Βοοκ (1802); ἾΝ. Ἀ. ϑῖη, Τὰε ΟΥΤ΄ ἐπ ἐδ 

]ειυΐε Ομμγολλ (1802), Ρ. 458; Οεγτῃ. ἴσϑηβ., Ρ. 447; Ϊ]. ]. ἀε ΝΊ]οσβ, 

“Μοάεγῃ Οὐ ἰοΐβπι δπὰ ἴδῈ Μορ14,᾽" ει. ΟἸιγοποῖς, ἙεΌ., 1803; 
Τ. Κ. σβεγης, ξομηάενς οἵΓὁἨ ΟἿ᾽ Ονἰ δ οίσηι (1803), ΡΡ. 359 7.; Ε. Κοηΐς, 

Εἰημίεμηρ (1893), ΡΡ. 289 ἥ., 450 ἥ-, 481 7.; ΑτΕς]ε5. “Ἐβίπεσγ,᾽" εἰς., 

ἴῃ Εἰοῆπι,  απαιυδνίεγδμοῖ ἀε5 διδίίδολεη ΑἸ εονέμπηι δ (1803-4), Ε. 

δηιθηα, 4. Τ΄. Κεϊρίονηρεκολίομία (1803), ΡΡ. 331, 406 7.; Α. Η. ϑαγςεο, 

4" 1ηἰγοάμοίίοη ἰο ἐ:ι6 Βοοῖς οὗ Εζγα, Ν᾿ εμενίαλι, απὰ Ἐξίμενδ (1803) ((Ο); 

Α. ϑομίδίιεσ (Ὁ βῖδοὶιο), Εὐμίεμηρλ (τ90ο1), Ρ. 138 Δ (ΟὨΪΥ ἴδ τρδὶῃ 

Ῥοϊΐπῖβ οὗ {πε βἴογυ ἅγε ῃἰβίοσγὶς δὶ); [. Ορρετῖ, Ῥγοδίδηιος Βἰδἰίφμες (1894) 

ΒΕ.. χχνιϊ. (1894); ΕἸΙοοῖι, Ριαΐν 1νηγοάδμοίέον (1894) (Ὁ); Α. Η. 
ϑάγος, Τῆς Ηπρημεν Ονἠοῖδηι απὰ ἐπε Ῥενγάϊοί οὗὨ ἐπ6 Μομμριενς (1805), 

ΡΡ. 469 ῆ.; Η. ϑεδυΖ, 4. Τ. ΤΑξεοϊορὶς (1880), Ρ. 417; Η. Ι,. ϑίτγδςκ, 

Εἰπίεμηρο (1808), ΡΡ. 146 7.; Ατῇϊς]οβ πη Ννίουτοιχ, Τέεἑοπαῖγε ἀξ 

α Βεδίε (τϑρς 54., (δίμο]ὶο); Κ. ϑεμιοϊπδηη, Κονιῥεπαΐμηι, ἀ. δέὲδί. 

ΤῆἈεοὶ. (1805), ΡΡ. 66 7. (Εδι. 15 ἱἰπβρίγεά, Ὀυΐ ποῖ ἴο με βϑᾶπὶς ἄσχτεε 85 

οἴμεγ ὈοοΚβ); Ε. ΚαυΐΖζϑβοῃ, Αὐγὲςς ἀ. αἰεί. δεμγέζημηεδ, ὈΡ. ττό ἤ:, 

ἱπ ΚαυΐΖϑο 8 Π εἰ ρε δελνγζε (1806); (. ν. Οτοῖ, Ατὶ. “Ἐβίμοτ᾽ ἴῃ 

ΡΚΕ. (1896); Κ. Α. Βεεὶς ((δῖμο!ῖς), σεϑολτολφι (τρο1), ΡΡ. 4490 ἤ. 

(Ὁ); Α. Κ. ΕἸἰϑὶις, “ειυίσα δογίριεγες (1806), Ρ᾽. 342 .; Ε. Ἡοπηπηοὶ, 

Απείεης Ηεὺ. Τναάδ[ῥίοη ας ἡμδιγαίεά ὃν ἐ:6 Μοπμπιεης (1806), ΡΡ. 

τό: 7.; 1. Μασγαυδγί, ἔμηάαριθηδ (1806), ΡΡ. 68-)3; 1. Μ. ΜΗϊΐοη, 

“ἘϑιμοΥ," ἴῃ Μουϊίοῃ δηᾶ οἴπεγθ, 7Τις Βίδίε ας 7, Ἰπγαίμγε (τ806), 
ΡΡ. ό: ῆ.; Ο. νιαεροεν, δὲ ἰεμογκωπάς ἐες Ομάεη Ῥεγϑομπάς (1893); 
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Οεγπι. ἴγϑηβ. (1895), ΡΡ. 444 7.; Ἐ.- ἀς Μοοσ, “1.5 ᾿ἵντε α Ἐβίπογ," 

ϑδοίεηοε (αί᾿., Οεῖ., 1897; ἮΝ. ΟἸἰδάάξη, δευεη Ῥωεείίηρ Βὲδίε Βοοῖκς 
(1897), ΡΡ. 68 7.; Ε. ϑοδῦτγοτ, σεσομίολε ἀ. ἡ ἀτδολεη Ῥοίκες (1808-οτ[), 

ἷ. ΡΡ. 142, 156, 752; ϊ. ΡΡ᾽. 230 7.; Ε. Ἐυρρτεςῃίὶ, Εὐρμεηρ (1808), 

ΡΡ. 439 ἤἥ-.; Ὁ. Η. Η. ννυείγῃι, νηγοάμοίέοηϑ (1800), ΡΡ. 140 ὅ. (Ο); 1]. Α. 

Μ᾿ ΟΙγπιοηῖΐῖ, ““Ἐβιμοτγ᾽" ἴῃ 5.8. (1800); Ὁ. 1μεἰπιαδτίογ, Ζων ΚΗ ἀ. 

Β. Εξιμεν (τ8ρ9) ((); Ὁ. Ρ. Τίεϊε δηὰ ὟΝ. Ρ. Κοβίογβ, Ατὶ. ""᾿᾿μαβιογυβ᾽; 

ἰη ἘΒὲ. (1800). 

Το ἴδε ἱπνεητ οὶ σεηίυτΥ Ῥεϊοης ἴῃς ἔο!]ονίης ἰπϊτοα υοίοτυ ψοσκβ: 
Ἡ. νης, Χωδαΐοςα (τ9οο), οδδᾶΡ. 1, “Ἐβίμπεγ υπὰ [υἀϊῃ᾽"; 1. ϑομπεῖ- 

τεϊονῖΖ, Αἀγέξεμες ἐμε 4. Τ. (1901); Τ. Νόϊάοῖκοε, Αγὶ. “"Ἐβίμογ ̓ ἴῃ Δὲ. 

(19ο1); 5.Ε. Ὀτίνοσ, Πηγοάμοϊοη" (τροτ), ΡΡ. 478 .; Ν. ΝΝ. ΒαυαϊΞείη, 

Εὐἰπίεμηρ (1901), ΡΌ. 3ος ῆ.; Η. Ρ. διαί, ΟΥ̓́, Η ἰδίονυ (1903), ΡΡ. 

4«ὃς ῆ.; Ο. ΚΝ. νδάε, ΟΥ. Η ξείονν (1904), ΡΡ. 473 ῆ.; ὟΝ. 5. ΝΝναίϑοη, 

“Τῇῃς Αὐἱβοη το δηὰ (σεηυϊηποηεβ8β οὗ ἴῃς Βοοῖϊ οἱ Εβίῃεγ," Ῥρίμοσίου 

Τῆδεοί. Κευ. ἱ. (1903), ΡΡ. 64 7-; ]. Ὁ. Ῥτίηςε δηὰ Εἰ. Ὁ. Ηἰγϑςοῃ, “Εβιμεγ"ἢ 

ἷπ 8. (1903); 1. ϑοβείϊεϊον 2, “Ζυν Καὶ εκ ἀ65 στὶς ίβοῆση ἃ. 468 

τη 58 γα 3 ἤθη Βυομ658 Ἐβίμεν," ΜΟ].,. χινὶὶ. (1903), ΡΡ. 24 ., ττὸ Κ᾽; 

]. Ἡαϊένγ, “Μαϑδι,᾽"" .υ4., Χ. ϑέσ., 1. (1903), Ρ. 377 7; Η. Ομανδηηοβ, 

“16 ᾿ἧντε α' Ἐβιδεγ, εν. ἀε Τ᾽ μέοί. εἰ ἀε Ομεοεί. Κεὶ. (1003); 2, ΡΡ. 177- 

102; 3, ΡΡ. 114-119; Η. ΜΜΗΠτγςῃ, “με πὰ Ονίδομεη νον ἀξν τπασεα- 

δάϊδελεη Εγμεῦμηρ (τ9ο 6); Η. Ῥορο, “ΝΥ ἀοαβ ἴῃς Ῥτγοίδδίδπι σῃυσο ἢ 

Γεδὰ [πε Βοοκ οἱ Εϑίμεν ν᾽ διωδιὲπ Κευ. (1905), ΡΡ. 77 ὅ.; 1]. Η. δνεη, 

Τηἰγοάμοϊοη (τρο6), ΡΡ. 312 . ((); 5. 7 ἀπιροὶ, ας Βμεολρ Εξίμεν αἰ 

δεΐηε Οεεολι οἰ ομ κεῖ ὠπογεμοῖέ (1907), τορτηϊοα ἔγοπι γίϊςοϊε ἰῇ 
ΜΟΙ... τρος-6:1,. Β. Ῥαΐοη, “Α Τεχί-ςγι τς] Αρραγδαῖιβ ἴο ἴῃς Βοοῖκ 

οἵ Ἐβίμεν," Παγρεν Μεριογίαὶ, ἰὶ. (1908), ΡΡ᾽. 1-κς2; Ρ. Ηδυρί, “Οτἱςαὶ 

Νοίεβ οἡ Ἐβίμεγ, Ηἶαγρεν Μεινημονίαί, ἰϊ. (1908), ΡΡ. 113-2ο4Ξ- 4.51. 

Χχίν. (1ρο8), ΡΡ. 97-ι86. Ἐογ βρβοΐδὶ ἰγεβιΐ5ο5 οἡ ἴ8ε οτγὶχίη οὗ Ῥυτίηι, 

866 ὃ 28. 

ΤἼς Ρτχγοίδοίδηϊ (οχῃχηθηΐδγιθβ οἡ ἴῃς Βοοκ οἱ Εβίῃεσ [ῃδὶ ἢᾶνα 

Όδοη νυ Θη δηςα 17ςο, πᾶνε 411 δε σομηρε ϊεά ἴο ποίϊςα ἴῃ6 

ΟΠ ἰς4] ἱμνοϑιϊ σαί οηβ τηθηϊὶοηθα ἴῃ (ἢ6 ῥγανίοιιθ ραγάρταρῇ, πὶ 

ἰπ [ἢ τηδίη ἴΠ6Υ ἤᾶνε οσσυρίεα ἃ τογα σοηβογνδῖϊνα ροβιτίοη [ἤδη 

[ῃ6 ἱηίγοαποίοσνυ ψοσκθ. ΑἹ] τπ6ὲ ἘΠρ 5 σοτϊηχηθηΐαγιεθ ὉΠ] 

ΓΟΟΘΏΓΥ ἤᾶνε Ὀδοη οἱ ἴπ6 ῥγδοίϊοὶ Ὠουλ]εῖῖ 4] ἴγρε, δηα πᾶνε 

ἰτεαίθα ἴῃς οὐ εἰς] ργοθ]απιβ ([μαὲ 1πῈ ῬοΟΚ τγαΐβθβ ἰπ ἃ βυρεγῆοίαὶ 
ΔΉΠΟΥ. ὍΠΟΥ Πᾶνα ἀογνεα {Πεῖγ πγδίθγαὶ ἰάγροὶγ ἴσοπὶ (ἢ 6 ΠΟΠΊΓ,. 

οἵ [ῃ6 Ἐείογπγδίϊοη δηα ροβί- αείοστηδίϊοη ρογίοαϑ, Δηα ἴῃ βοῇ δγ- 

8ῃϊ 0 {π6γ [411 θεῖον ἴῃς ἰενεὶ οἵ ἴῃς Ἰεδάϊηρ Πρ] 5ἢ σοπλῃ. οἵ [ἢς 

ϑανυθηίθθηὶῃ σοηίασυ. [Ι͂ἢ ΟΟΥΏΔηΥ (ΠΟΥ ἢανε ὈδΘη τηογε ἰηθυ- 



ττό ἘἙΞΘΤΗΕΕΒΕ 

εησοά ὈΥ πηοάσγῃ οΟΥςἴ5πι, 5.1}} δὴν οὗ ἰεπὶ 5ηονν πὸ δάνδπος 
Ὀεγοηά (με ἀορῃπλαίϊς βἰδηαροϊηί οὗ (ἢ βενεηίθεητῃ σοηΐυγγ. [Ι͂ὴ 

ἴῃς [οἸ] ον ίηρ ᾿ἰβὲ 1 μάνα οχα6α {{Π165 ψἤογα Ἐβί. ἔοστὴϑ ρᾶγί οὗ ἃ 

ΠοΠΘηΐΔΓΥ οἡ πε ψο]Ὲ ΟἿ. 

1. 6. Εἰποκ (1755), σοι. οὐ Ἐβί. σ; Ὁ. ϑἰπιδεοη (1759); Α. ΟἸΙασκε 

(1760); Ε. Ε. Βογβοῃ (1760); ]. Β. Κοοίϊοσ (1763), οἡ Ἐπὶ. τ; Α. Ῥυγνεγ.. 

(1764); 1. εβιεν (1γ64); Τ. Ηδνεὶβ (1765); Β. Βοοιῃγογάὰ (1γ68); 
. Ῥοάά (1770); ]. Ε. Οϑίεγναϊά (1772); . Α. Ῥδῖδε (1773); Ὁ. Β. 
Θοδη ας (1773); ΚΝ. ΖίηοΚ (1780); 17. Γ. Ε΄. ϑεῦυϊΖε (1γ83); 7. Ὁ. Μι- 

οἤ 8615 (1785), οἣς οὗ ἴῃς πιοτὰ ἱπηροσγίδηϊ οὗ ἴμε οἱάδσ σοπηπηθηίδγίεβ; 

]. Ἄοπρε (1787); ΒΕ. ταν (1792); ]. (. ΝΥΝ. Αὐσιυϑι (1797); ἢ. Μδοεγδε 

(1799); 1. Ἠεν]εῖς (1812), οπε οὗ ἴπε πῆοσγε ἱπηροσίδηϊ εϑιὶν ἘΠΠΡ] 5Ὁ 

σοχηπι.; ΓΟ. ΒυςκΚΊοΥ (1802); 7. τίει (1803); Ο. Τανβοη, δ έσοσμγεες 

ο" Ἐςί. (1894); ]. ΗΔ4}} (18ο8); 5. Βυτγάογ (1800); Ϊ. ΟἿ] (1809); ]. Βεη- 

βοὴ (1818); Ὁ Ὄγ]εΥ δηὰ Μϑηὶ (1814); Ὁ. Η. Α. ϑεβοῖϊ (18:16); Α. 6. Ε.. 

ΘΟδίττηοῦ, Οὐσεγυαέίοηδς ἐχερ. οἱ. ἡη ἰδ. ἘΞὶ. (1817); 1. ΒΕΙΔΙῺΥ (1818); 

Τ. ϑοοῖς (1822); 1. ϑυϊο! θε (1834); Τ. ΜΌτΤε, Ζεοίμγες οη Ἐσίπεν 

(1.828); Ε. 7. Ν. Ὁ. Μϑυτεσς (1835), νδ]υδΌ]ε χταπι. δηὰ ἰεχί-οσ ς 8] 

τοιρᾶσῖκβ8; 7. Ηυρῃεβ, Ἐςίλμον απὰ μεν Ῥεορίε, Τεη ϑεγιποης (1842); Ἐ. Α. Ε΄. 

Βαττεῖϊ, δϑγηορϑὶς οὗ Ογἐοέδηϑ, δ. (1847), ἃ Ἰεαγσγηθα δηὰ υϑεΐ] πο σῖς; 

ἙΕ. . Μογρδη, 7Τε Βοοΐκ οὐ Ἐξέμεν ἐγρίοαὶ οὗ ἐμὲ Κίηράονε (τ8ς); 

Ἑ. Ρ.Ι,.. Οαϊπρεῦς, Δ έδεν Ἐξίμον Ἡζμδίγαέμς (18ς7); 7. (οτγάϊηναϊίο, 

ἐδείμγες οὐ Ἐσίμον (1858); Α. Ὁ. Θενϊάϑοη, Ζεείμγες οπ Ἐξίμον (τ8ς0); 

Ε. Βεσγίμεδυ (1.862), ἃ ΝΕΣῪ ἱπηρογίδηϊς ὑοοκ; (. Ῥνογάβννογίι ἢ (1866); 

Α. Καπιρῆαυβοη, Εβίμοσ, ἰῃ Βυηϑοη᾿β Βέδεϊιυεγὰ (1868), Ὀτὶοῖ δῃὰ ρορυϊᾶς 

Ὀυϊ 5εϊοπίδο; ΓΟ. Ε᾿. ΚεΙ], ἴῃ ΚΟ] δὰ Ὁ δ! 1 Ζϑοῃ 5 Οομ. (1870), υἱῖτα- 

οοηβογναίϊνο, Ὀυϊ οης οὗ ἴπε τηοϑβί βοῃοϊασὶν δηὰ ἱμβοσουμῃ οὗ ἴῃς τηοά- 
ΘΓ Τοτητηθηίαγίοβ; α. Βδν]πβοη, ἴῃ ἴῃς δῥεαξεν᾽ς Το. (1873), Ὀτίεξ 
δΔηα οΥἰ εἰσιν ἰηδασαυδίε, Ὀὰϊ σοηίαϊηΐης, υἱεῖ} 1]]υϑιταϊίουβ ἔγογα 

Οὐεηΐδὶ ϑουγοοβ; Μ. 5. Τεστυ, ἰη Ἡ λοεάοη᾽ 5 (ορ. (1873); Ἐ. 7: ϊοϑο 

(18γ6); Εἰ ΝΥ. δοδυ!ῖ, ἰῃ 1δηρε᾽5 σοι. (1876), 8η εἰαρογαῖε δηα νδ]υ- 

80] ε νοσκ, Επρ. ἴγαπβ. Ὁγ ]. ϑίγοηρ (1877); ]. Η. ΒΙυπὶ (18γ8); Ρ. (ἰ855εὶ, 

)ῬὈας Βμοῖ Ἐξίμεν, εἶ Βείίγαρ των Οεσολίος ἀε5 Μογρεμπίαμόάες (1878), 

ν]υ Δ ὈΪς ἐχερεῖῖς αὶ τεμδσκβ, δηα {.}} οὗ 1] υδίταιϊδνε τηδίοσγίαὶ ἀογὶ νοῦ 

ἔτοπι [Π6 ἰαγρυγηὶς δηὰ τηϊάγαϑηϊς ᾿ἰτογαίυσε, ΕἸρ. ἰγαπβ. Ὁγ Α. Βεγη- 
βίοϊη; ἮΝ. Τ. Μδβοη, Ομεϑίἑοηις ον Ἐξγ., Ν ολ., απὰ Ἐξ. (1880); Α. 

Ἑδιείρῃ, 71ε Βοοΐ οὗ Ἐξίμεν, 5 Ῥγαοίἑοαὶ 1,5 55οη5 απὰᾶ Πγανιαξίο δοξηξ3 

(ι88ο); Ο. αν] ηβο, ἰῃ ὅροῆςα δηὰ Ἐχα}}5 Ῥω Οονι. (1880); 

1. ΝΥΝ. Ηδϊεν, ΤΑ ες Βοοῖκ οὗ Ἐξσίμεν, α πειυ Τναπεοίαϊίοη το ΟΥ̓ οαὶ 

Νοίες, εἰς. (1885), νεγῪ σοηβεγνδῖϊνε, Ὀὰϊ υϑεῖι]; Ν. Εγϑ5ε], ϑεοοπὰ βεὰ. 

οἱ Βογίποαιυδβ (οπι. ἰῃ (86 ωγερεζα5είες ἐχερείδομες Ηαπάδμοι Ξε 

Α. Τ. (1882), ἴῃς τηοξὶ σοπιρίοῖα βο θη 1ῆς σοτητηθηΐδγΥ οὗ πιοάεσῃ {1π|65; 
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5. ΟδΕΣ ἴῃ ϑίγαοκ δπά Ζδςκιεγ 5 Κωγερεζαπείεν Κονιμεηίαν (1880), 
Ὀχίεῖ θυϊ να] 4 ]6, Γεργοϑοηΐβ ἃ ποάεγδίεϊυ σοηϑεγναῖννε νίενν; Ε΄. Εδυ 55, 

ας Α. Τ. ὠδενϑείε!, εἰηρείεί εἰ μ. ον ἀμίενέ (τ892-4); . Ἐ. Αάδπογ, 

ἴῃ ἴῃς Ἐαροςξίίογ᾽ 5 Βέδ᾽6 (1893), ρΡορυΐασ Ὀυΐϊ 5οἰεηιῖδο; Ν. Ἐγ556], ἴῃ 

Καιυϊζϑοἢ 5 Ηεϊέρε δολμν! ἀες Α. Τ΄. (1806); α. Ιάεθοετ, ἰῃ Μασ 8 

Κωγεεν Ηαπάςσοημθηανγ (1808), τους ςοοπάσδηβοεα, Ῥυΐ Ποτγουρη]ῦ 

βεϊθητῆς ἀπ νοσῪ ἱπιροτγίδηϊ; (. δἰερέγι θα, ἴῃ Νοννας κ᾿ 5 απ θδοοηενιδηίαῦ 
(ιφοτ), αἷϑο πιυςῃ ςοπάεηϑβεά, Ὀυΐ εἜχίγειηοὶν υϑεῖμ]; ΝΥ. Ηδγροσ, ἱπ της 

Τερερίς Βίδίε (1902); 1. Ε. Ουπιηλίηρ, Τὰς Βοοκ οὗ Ἐξίμεν, ἧς δρίγίμμαὶ 

Τεαολήηρ (1906), ἃ οσὐυγίου5 5υγνίνα! οἱ τῃηρα δονα] 8πι; Α. ὦ. δίγοδπε, 

ἴῃ ([ε σαπιάσε ΒΙΡ]6Ὲ (1907), 8 Ὀτίεῖ θυΐϊ βομο τὶν {{π|6 σοπητηθηίδγγ. 

Τῆς Οδίμοὶὶς ΟΒυτοὶ, ἀυγίηρ (ῃ6 τηοάσγῃ ρογὶοά, ἢ85 σοηϊοηίϊοά 

ἰϊ56} ἔοσ (ῆ6 τηοβί ραγί ψ ἢ σοργηῖθ δηα σοϊηροπαϊα οὗ (ἢ οἱάογ 

σοτηϊηοηίδίοιβ. ΤῊΣ ἴον Π6Ὺ σουητηθηζασί 65 (ἢδί ἤανε ὈΘΘῊ νυ τι 6, 
μᾶνα Ὀδοη τεϊαί νεῖν πη πηρογίδηί. ὙΏΘΥ 816 858 [0]]ονν8:--- 

1. Ν. ΑΙθες (18ο1-4), ἃ ΝΟΥ εἰαρογαῖς ψόγκ; Β. Νείεϊεγ (1877); 

Α. Αγηδυὰ (1881); 1..ὄ ἄς ὅ58ον, 1 λέἐϑίοίγε ἀ Ἐξίμον σαάμή (1882); Ε. 

Ικἀταίη, Ζα Βέδίο, ἰγαάδμοϊίον πομυεῖϊε (1801); 1.. Ο. ἘΠΙοη (1891); 

Α. ϑ.δοῖ]Ζ, Οονηθαῦ ὥδεν ἀα5 Βεολ Ἐπίμεν νῆξ ϑεΐηθη Ζωδάϊξεη (1802), 

ἃ ΟΙΚ οἱ στεδῖ Ἰεαγηΐηρ, Ὀυϊ ἀἰδῆσυγεα ὈΥ [Π6 ςοποίδηϊ υ86 οὗ Δ]]εφοτίοαὶ 

ὀχερεβῖὶβ; (ογηου, Κπαθεηρδιοσ, Ηυτητηεϊδιιοσ, δηα οἴμοτβ, Οορεριθη- 

ἰαγία ἐπ Υ'. Τ. (1907); Μ. ϑείϑεηθεῦψεγ, ἴῃ Καγεεζαςςίδν τοὶ δϑσησομα ηΐολον 
Κορεριεηίαν (το). 

ΤἼε πον [δουρὰς [δῖ τουδεα (Πγϑίοηάοπι ἴῃ (ἢ τη 416 οἱ {πὸ 

εἰσμίθθητ σοηζΟΓΥ 4150 δβδοίθαά ἃ 5Π14}} ϑβεοίίοη οἵ (6 εν. 
Μοβοβ Μεῃάεδίςβομῃῃ, ἴῃ 6 ΡΠ] ΟΒορἢοΣ, ἴ[Π6 ἔδίῃοῦ οὗ πιοάσγῃ ᾿ἰρογαὶ 

Ἰυάαίϑῃ, ῥσχο͵θοϊεα ἃ σογηρίεΐα σουητηθηΐδσυ οἡ ἴπ6 Ηδερ. ΒΙ0]ς 

ἴγομῃ ἃ ογι ἶσα] ροϊηΐ οὗ νίενγ. Τῖ5 5 Κπόονῃ 85 2) ἼἸΒΌ 
ὨΌΣ, Δη4 νγὰ5 σοπῃρεἰθα ὈΥ ἃ βοῆοοὶ οὗ δχερείεβ ἴῃ ϑυτῃρδίῃυ 
ἢ ΜοηαοΙσβθοῆη δηά Κηονῃ 8ἃ5 (Π6 ““Βιίυτϑί5." ὙΠῸ σοπ. ο 
Ἐπί. (1788) σοηίδίηβ8 ἃ (ὐσεγπηδη ἰγδηϑίδίίοη ὈὉγ Α. ῬΜο βοῇ δηά 
ἃ ΗδθΡ. σοιμητηθηίδτυΥ Υ ]. 1,ὄτνα. 

ΘΙγΑΣ ΑΓ ἰῃ ἙΒαγδοῖοσ, δηὰ δἰτηΐηρ ἴο ΠΟ νΕΥ͂ ἴο ἴῃς 7 ἐν ἴῃς Ὀεβῖ σοϑυ 5 
οὗ πχοάετῃ ΒΒ. 0]1ς4] βἴυαν, 85 1,.. ῬΕΠΙΡΡϑομη, ᾿ὲς ]ϑγαεϊ σοῖς Βίδεϊ 
((ᾳ8ς8). 1. Ἐερρίο᾿β Ὅσον γί) ὉΡ ΠγρΌ, “ΚΟΥ ἴο τῇς ΕΟ]] οἱ Ἐβίβεσ, 
18. ἃ τηούσγῃ οΥἰἰς4] ἱηϊτοάυςτίοη ἴο ἴ[Π6 Ὀοοϊκς οὗ της πηετϊ. ΟἸδοΣ 
7εν 58} σοπηπ). οὗ ἃ τηοάεγῃ ἴγρε ἅτε 5. Ἠεγχμοίπηοσ, δὲς νυἱεὲν μηά ειυαηξὶρ 

Βολμεν ἀεν Βίδεϊ, μ. 5. ὦ. ἵν. (1848), ΡΡ. 440 77. (πιᾶγ Ἰαῖεσ βεραζαῖς 
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εὐϊιίοηβ οὗ Εϑϊῖ., ἰαϑῖ οἄ. 1902). 5. Οδῆοη, 1α Βέδἶε, ἰγαδμείέοπ ποιευεῖε 

(.848); 1. Εὔγϑοι, ΠΜ μϑίγίγίε Ῥγναομ- Βέδεὶ 7ὼγ 1 ςγαείζέεη (1854), Ὁ. Μ. Ρ. 

ἨΠ]Π]οσυπι, ΗΠ εἰ Βοεκ Ἐξίμεν νενίααίά ἐη νεγκἰααγά (1901), ΗΘ. ἱεχὲ ἢ 

ΨΟΙΥ Ὀχίεξ θὺϊ ᾿υαϊςοίουβ ποΐα8. 

Μοὶ οὗ (ἢς εν ϑἢ σοπητηθηΐδσι 65 οὗ [Π15 ρεσοα ἢανεα τοδὶ ποὰ 

οἡ [ἴῃς ἰγδα!οη 4] σσουπηα δηὰ ἤᾶνε Ὀδθη Γσοηίεηΐ ἴο τ8Κ6 πεν 

ΓςΟἸ]δο οη5 οὗ Ἔχοετρίβ ἔσοτῃ [ἢ δηοϊθηί »μἱάγασἠερι δηὰ ἴῃς στεδῖ 

σομητηδηΐδίοσβ οἱ ἴῇ6 ΜΙααΙῈ Αρεβ. ὍΠΟΥ ἃγεὲ 858 [ο]οννϑ:-- 

Μόοβεβ 15386γ|65 1») Ὑπὸ (ΟΠ ΔΟΉ, 1779), ομαγδοίεσιζεὰ ΌΥ Ἴχίσοσωδ 

.8εὲ οὗ ἴῃς 8]]εφοτίςβὶ πλεῖϊμοά; Αδγοη Βᾶγ Ῥεγεῖεβ ΠΓΣΠ ΓΟ τὴν (Ρτασιε, 
1784), δῃά ΡῚΣ γρ (τάσις, 1790); ]ομδίμδη ΕὙΡεδοῦιΖζ, πρυσ 

ΠΟΥ (νάτβαν, 1864); Α. Ηὔθβον, γύϑ σοὺ (Ρταψυς, 1866); ΕἸ 176 Ὁ 
Βαρ- δοη, οὗ ἍΝ 1]πα, ἡ Ὁ πρὸ (7 εγυβαίεπι, 1872); 78οὸῦ ἘΒγεηρτεῖβ, 
Ἕ ΓΟ (δλθεῦο, 1874); 7 ΒεῈρ Ζεοδιαγίδῃ, τ»ΠῸ σῖσθ ὍΣ ΟἾΔ, 
1879); Μεὶνγ Μαϊδίῃ, ᾽ν γ) (ὑναγβανν, 1878), σὰ ἙΔΘΏΙ, Ζι, εἰε.; 
Μοβοβ [538ς Αϑῆκοπαζὶ (Το θβοΐ), πΦῸ δὴ (Ἰἰνοόσγηο, 1880); Η. Ὁ. 

Βαν, ἜΡΟΝ τ ὃν Φ Σ ΠρρῸ (1880); Ὁ. Κοδη, ΝΙΣΌ ΝΥ ἼΓΟΝ 2 ΡΟ 
Ν ἢ (δναῖβαν, 1881); Ναϊβδηΐοὶ Ἡδγγίμι Ῥαρε, ἱκ Ὃ ρῦ (7 εγυβαίοση, 
1802). 

-“πἰῖ.. “-α- Πρ... -«-“ὦὦ- »ὈἈ..-.... .,,.....ὕ.ΨΞ}ΨῷὉἤ--ὃἢεΞ ......-.πὩΦᾧΦὦἂὃὀΠέΠ.-.  ,..ὕΔΟ᾽}ὺῈἔῸν. ο......“ἥὅΨὕὉ 



Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΚῪ ΟΝ ΤΗΕ 

ΒΟΟΚ ΟΕ Β5ΤΗΕΚΒΚ. 

ΤΗΕ ΤΙΤΙΕ. 

ΙΪῃ ΗδθΡ. τηδηιϑοσρίβ δηα ῥγηἰθα βαϊοηβ ἴΠ6 ὈΟΟΚ Ὀδᾶγβ (Π6 
6 ςέμογ. Ἰῃ δοοογάδηςθε ψἱτἢ (ἢ6 δηδίοῦυ οἱ οἵδοεσ ΟἹ. 

ὈοΟΚΞ5 [815 {{Π|6 ἸΏΔΥ πηδδὴ εἰΐμοσ (μαι Ἐβίμοσ 18 (ῃ6 διυΐμποσ οὗ 

16 Ποτοῖηθ. Το ἰηΐοσγηδὶ ονϊάθηοθ ϑῇῆονβ ἴῃ6 ἰδίίοσ ἴο Ὀ6Ὲ (ἢς 

ςοττοςὶ ᾿πἰογρσοίδιοῃ. 

ἌΩΟΝ ἰῃ Οτ. Ἐσθήρ (ΒΑ κὶ 1)), ον 'Αισθήρ (ῳ3α). (οά. 44 δα ά5, ἐξ ε 

διυεμἶγ-Ξειοπά δοος. Α ἰαΐετ μδηὰ ἴῃ τοϑὸ δα 5, ἐμαὶ ἐξ Ῥωγίμι. ΤῊς 
Μίϑηπα (Βαδα Βαίννα 148) «8115 ἴῃ Ὀοοΐκ ἼΔΟΝ Γ Ὁ, “ΕΟ]] οὗ Ἐβίμοσ." 

ΤΠΐβ 5 ἃ ἰδία ἀδϑίσπδίοη ἄυθ ἴο ἴπὸ ἕαςοϊ [π8ὶ Ἐπ1., κὸ (Ὡς 1ϑ'νν, νν88 
υτϊ ἢ ΟἹ 8 5.10]}, ταῖμποσ ἴἢδη ἃ Ἵοάδχ, ἔοσ υ86 ἰῃ ἴῃς βοσνίος οἵ ἴῃ6 

ϑγηδϑοσια. [Ιἢ 511} ἰαἴενγ {π|65 ἴμΠ6 Ὀοοὶς νγὰ58 ᾿δ θὰ βἰταρὶν Μηρμ ἃ, 
“(ὃς ΕΟΙ]],᾽᾽ 26» ἐχοολίεηοε. 

ΑΡΘΙΤΙΟΝ Α. 

ΜΟΒΡΌΕΟΘΑΙ ΘΒ ΠΕΕΑΜ. 

Βεΐνδοη (6 {Ππ|6 δηά 1', ΦΈ1, δά {πε [ο]]οννίηρ βοοίίοη, 4:-}ὕ 

(Ξνυϊρς. ἀπά Επρ. Αἀ. ἔβι. 11:-125. Τῇ 6τ. ἰοχὶ δηά οτ ες] 

ΔΡΡΑγαίι5 ἴο ἴΐ τη Ὀ6 56θὴ ἴη Π΄“Ι͂. 1ϊ. ΡΡΌ. 6-. 1[Ιῃ νατίοιι5 (15- 

ἰογίθα ἰοστηϑ (πΠ6 ραβϑᾶβθ ἀρ Ῥθδῦβ ἰη ἰαῖΐα Ηθ. δηὰ ΑΥ͂δμῃ. γιά γαβἢ 5 

(βεοα 7ηγοάμοίίοπ, ὃ 24). ἘρΓ ἃ αἰβουββίοη οὗ {Π6 οτἱρίη δηά 

ΟὨδγδοῖεσ οἱ ἴῃς ραβϑᾶρθ, 866 {86 7,» 2γοσμοίίομ, ὃ 2ο. Τῆς δαάϊ- 
ἤοῃ 15 85 ἴο]ονϑ: 

11η ἴδε βεοοηά ὑδᾶσ οὗ ἴδε τεΐζῃ οὗ Ατίαχογχοϑ ἴῃς τοδὶ, οἡ ἴῃ βσϑὶ 
ἄδγ οἵ ἴἰῃε πιοπίῃ οὗ Νίβαη, Μοσγάσδοδὶ, βοὴ οὗ  ἷγ, ϑοὴ οἵ ϑῃϊπιςεὶ, βοη οὗ 

ΚΊΞἢ, οὗ τῆς ἰτὶρς οὗ Βεη)απιίη, δὰ ἃ ἄγσεᾶη. 3ἢπἜἪ νὰϑβϑ ἃ [ἐν ἄν ε]}}- 
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ἴῃς ἴῃ τς ΟἸΥ οὗ δυ 88, ἃ στεδί τηδῃ, βεσνὶπῃ ἴῃ ἰῃς Κὶπρ᾽β οουτί. ΣΗς 

νν»ὰ5 οἱ {πῸ σαρίϊνηῖγ, νος ΝΕΌΟΓΠδάη62 ἂγ Κὶηρ οὗ Βδθγίοη οαττιεὰ 

ἴγοστη [6γυϑδ] 6 πὶ ἢ 7 ἐςοπίδη Κίηρ οὗ Τ᾿ υὐϑΔῃ; 4 ἀηα {Π]5 ννὰ5 ἢϊ5 ἀγεᾶπι: 

ΒοΠοἹ]ά, ποΐβα δπὰ τυὐγηυΐϊῖ, ἐπυπάογηρβ δηα εαγίαιδκο, ὈΡτοδγ ὕροῃ 

1η6 φαγί: δ"δπά, Ὀεῃο]ὰ, ἵνο στεδὶ ἀγαροηβ σᾶπια ἰογίῃ, Ὀοΐἢ οὗ ποτὰ 

ΤΟΔΟΥ ἴο ἄγ, δδπά {μπεὶγ ΟσῪ νν5 στεᾶῖ. Απὰά δἱ {Πεὶσγ σὺ 8}} παίϊοῃβ 
ὍΟΓῈ ῥγεραγεὰ ἔοσ ᾿αί]ςε, [μὲ {ΠῸῪ τϊσῃΐ πρῆϊ αραϊηβὶ (ἢς τὶσῃίθουβ 

᾿μπαίίοη. ΤΑπὰ Ιο, ἃ ἀδγ οὗ ἀδγκηθββ δηά ρίοοπι, [ἱυ]αἴοη δηα δηρι βῆ, 
Δ]! οι δηὰ στοαὶ ὈΡσΥΟᾶΣ ροη ἴΠε δῦ. 5 Απὰ (ἢς ΨοΪς τἰρμΐεουβ 

Παῖϊοη ννᾶ8 ἰσου υϊθά, ἔεαγίης ἴδ6 ἐνὶ]5 τΠδΐ βου] Ὀεῖ4}} {πο πὶ, ἀηὰ εγα 

ΤΟΔΩΥ ἴο ρογίβϑῃ. ἡΎΠΟοη Ποὺ οτεὰ υηΐο σοά; δηα ὑροη {με ῖσ ογΥὺ, ἃ5 

ἐξ νεσε ἔγοπχ ἃ {Π||6 ἔουπίδϊη, (Πογα σδπλῈ ἃ στεδῖ γίνε, Ἔνθ ΠῚ ΓὮ τνδῖοσ. 
Ἰ0ΤῊς ᾿ἰρῃϊ δηα [86 δὰ τοβα ὑὉρ, δῃὰ {πε ἰΟΥΥ Ψεγα ἐχδ] θὰ, δηά ἀς- 
νουγοα τῆς ροτίουβ. τΝὸν θη Μοσαεσοδὶ, πο ἢδα 5θδεη [1.15 ἀγεδπι, 

δηὰ ψμαῖ Οοὐ μαὰ ἀείογηίηεά ἴο ἀο, ἀνψοῖτο, ἢς Ὀοτα ᾿ἰ ἴῃ τηϊπά, δπὰ 

ὉΠ ηἰρῆϊ ΌΥ 411 τπεδη5 νγὰϑ ἀεβίσουβ ἰο υπμάεγβϑίδπα ἴ. 15 πὰ Μοσ- 
ἀεςαὶ 5ἰερὶ ἰπ ἴπε οουτὶ νὰ Οδρθαῖδα δηὰ ὙΒδῖτα, ἴῃς ἵνὸ δυπυςῇς οὗ 
ἴῃς Κίηρ, ἴδε Κεερεγβ οὗ ἴπε οουγτί. 15 Απὰ ἢε πεαγὰ {πεὶσ σοσυτηυηίησβ, 
δηὰ βραγοῇῃοα ουῖἭ τπεὶσγ ρυγροβεβ, δηὰ Ἰθασηθα (παὶ {ΠπεΥ πεσε δρουΐ ἴο 

ᾶγ βαπάβ ὑροὴ Κίηρ ΑτίαχεγχἝ; δῃὰ πο ἱπίογτηςεα ἴῃς Κὶηρ δρουῖ μετὰ. 

“ΤΏρη ἴἢε Κίης ἐχαιγϊηθα ἴῃς ἴνο δὐπυς 8, δηὰ αἰΐζεσ (ΠΟῪ Ὠδα ςοη- 
ξεβϑοά, (Ποὺ ᾿νεσεὲ ἰδ ἴο ἜἌχεουϊίοη. 15 Απά ἴῃς Κὶπρ ντοῖς ἴμεϑε 1 μϊηρβ 

ἴοτ ἃ τηοπιογὶα!; Μοσγάδοδὶ 4150 τοῖς σοποοηΐηρ ἴπεβ8ε τἰϊηρθ. 1650 
ἴῃς Κίηρ σοπιηδηάεα Μογάεςαὶ ἴο βϑεσνε ἴῃ ἴπε οουγί, δηά ἔογ {πἰ5 Βς 

ἔδλνε δὶπὶ χἰΠ15. 17Βυϊ Ηδπιδη, βοὴ οὗ Ηδπηηηδάδίμα, (ῃς Αραρῖῖς, νΒο 

85 ἴῃ στεαΐῖ ποποὺγ νἱὮ {πε Κίηρ, βουρῃΐ ἴο ἴπ)υγε Μογάδςοδὶ δηὰ μὲβ 
Ῥεδορὶς Ὀεσδυβε οἵ (6 ἔνο δυπυς ἢ οὗ (ῃς Κίηρ. 

ΤΗῊΕ ΒΕΤΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΟΥῈΕΕΝ ΝΑΞΗΤΙ (1:-:9). 

ΧΕΕΧΕΒ ΜΑΚΕΒ Α ΕΕΑΒῚΤ ΕΟΒ ΗΙΒ ΟΕΕΙΟΙΑΙΒ (1) -"). 

1... Απά αὐίογιυαγα]. ὙὨΙ5 Ἔχργαββϑίοη, ὃν ΑΝ. δηά ΕΚ. τεηδοσγεά, 
μοιὺ ἐΐ σα ἰ0 βα55, 15 ϑϑδά ἴῃ σοη(ἰηυδίίοη οἱ ἃ Ὠἰδίογιοδὶ πασγγαίϊνο, 

Δηἀ 1Π1Ρ]}165 ἃ Ὀγδοβα!ηρ νεΓΡ ἴῃ (6 Ρεγίεςί. Μδηγν οὗ (ἢ6 Ῥοοκ5 

οὗ (ῆες ΟἿ. τὸ τηϑδηΐ ἴο Ὀε γϑαά ἴῃ σοηηδοίίοῃ ψ  ἴμοϑα ἴμδΐ ῥτα- 

σδάς ἴμοπ; θὰ ὨΕΓΕ, 85 ἴῃ 7Οοη. 1', Π0 5 (ἢ σοπηροίίοη 15 Ροβϑίῦ 6. 

ΤὨΘ ΡὮγαβο οδηποίΐ Ὀ6 ἀπ6, ἃ5 ΡΕΓΠΔΡ5 [οη. 1', ἰο ἴΠε ας [δὲ Εϑί. 

5 8η οχίγαςί ἔγοπὶ ἃ ἰάῦροῦ Ὠϊδίοσυ (ϑ.Βο.); ποῦ ἰῃδΐ ἴῃ ἰαία ΗδΌ. 

απὰ αὐίεγιυαγά Ὠδα Ἰοβί 115 οτρίπαὶ τηθαπίηρ (ΚΕΙΪ, ΜΝ 1Ὰ4., ἀπά (Π6 

Οἰάογ σοπλπι. ἴῃ φΕΏ6ΓΔ]); ΠοΥ (Παἰ Κηον]εάρα οἱ [6 ΘΑιΠ θΓ ἢ Β(ΟΣΥ 

οὗ ΧΕΓΧΘΒ 15 ΡΓΕΒ  ρΡΡοβθά ἴῃ ἴῃ6 τοδάθγ (Βετί., ΟἽδἱ.); Ὀπὲ ἰξ 5. δὴ 
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ἰπλϊ δ ἰοη οὗ (ἢ6 ὈΘρὶ ΠηΙηρδ οἱ ἴῃς οΟ]6Γ Πἰδίοσί 65, ἀθϑίρηδά ἴο βυρροβί 

[μὲ Εδβὲ. θεϊοηρβ ἴο (ἢ 5 οἶαβ85 οἱ 1{Ππογαΐυσθ.- -[ΦΦ 1, Ὁ Αἰεῦ (ἢθ56 

δνθηῖ58]. ΤῊϊ5 δα! τἰοη 15 πα ψ ἢ σαίθγεηςε ἴο ἴΠ6 βϑοίίοη ΑἹ." 

{παι 45 7υ8ὲ θδβη ἰηϑοσῖθα ὃγ ὦ 1,.---Ἴη ἐ6 ἀαγς οῇ, ἴμ6 υϑι.8] 6χ- 
ΡΓεβϑίοη ἴοσ ἴῃ ρεγιοὰ οἱ ἃ Κρ 5 τεῖρῃι, οἵ. Οη. 141} 1 5. 17}22 5.21! 
1 Κ. τοῦ! 21 ΔηἋ οἴζεη.-- Χ γχ 65] ΗΕΌ. ᾽4 μασμιυδγδε, (Α πασιονμ5). 
Οη [ἢ ἰάδπε οὗ [15 πιοηδγοῦ ἢ ΧΕΓΧΕΟΒ 1, 566 7 γοάμοίίοη, 

δ.22. Χοῖχεβθ ψὰ5 ἴῆε βοὴ οὗ Ὠδγίιι ὈὉγ Αἴοββα, με ἀδιυρῃίογ οἱ 

Ογτυβ. Ηε νὰϑ ποῖ ἴῃ οἹάδϑίὶ βοη; θυΐ, ἃ5 ἰῃς ἄγϑί θόγῃ δίζοσ Ὠἰ5 

[Δι Ποῦ Ὀδοδῖηθ Κίηρ, δηὰ 85 {π6 σταπάβοη οἱ ἴῃ6 στοαί ᾿γγυβ, ἢ6 

βυςςοοαρα ἴῃ τρδκίηρ ροοα ἢ]5 οἰαϊπι ἴο ἴπ6 [ἤσοηθ Ὁροὴ (μ6 ἀδαίῃ 

οἱ Παγῖιβ ἰῃ 486 ΒΚ5. Ηε δὰ {π6 σερυϊδίίοη οἱ θείηρ ἴπ 6 (4]]6ϑ5ΐ 

᾿ς δηά {Π6 Ὠδησδοπηοβί ἤδη δηηοηρ ἴῃ6 Ῥεγϑίδηβ (Ηδογ. νἱ!. 187). [Ιῃ 

βρὶῖ6 οὗ Δ ΠΥ ΠΟΌ]6 σμαγδοίθγίβίϊοβ, ἢ6 5Βῃοννεα οἡ ἴΠ6 ο]6 ἃ γεδκ 

δηα ραϑϑβίοπαίε ἀϊβροϑβιίίοη [δὲ ἀηδίϊζεα Ὠϊπ ἴογ ἢὨΪ5 Ὠἰρῇ οῆςο, δηά 

τηδας ἢϊ5 ΓᾺ]ο ἱηρ]ογίουβ. ὍΤὨδ πηοβί ἱπηροτγίδηϊξ δνθηΐ οἱ ἢϊ5 γεῖρῃ 

ννὰ58 [6 υηϑιυςσοβϑία! ννὰγ ΜΠ Οτδοςα ἴῃ 480-470 Β.6., τοηἀεογοά 

[ογον ῦ ππθι δ Ὁ ]6 Ὀγ ἴῃ6 πατταίϊνε οἱ ΗἩογοάοίι5 ἴῃ ὈΟΟΚΒ ν]!].--ἰχ. 

οὗ Ὠϊ5 Πἰδίοτγ᾽. ΘὍῃα διῃιδοΐαγαὶ ἀπάογία Κίηρθ οἵ ΧΟΓΧΘΟ5 νΈγα 
Πυχηθτζου5, δηΐ ἴῃ ῬοΥβαρο 5 (ῃ6 σὰ ϊη5 οὗ βενεσαὶ οὗ Ὠΐ58 θυ] ἀϊηρ5 
ΔΓΕ 51}}} ἰο Ὀ6 ϑβεθη. 7 [Ιἡη ἴῃθϑα υ] ηρθ ἃ πυθοΓ οἵ {ΠΠἸηριι8] ἰη- 

βου Ιοη5 οἱ [ῃ15 Κίηρ ἢᾶνε θδθη αἀἰβδοονεγεα. 2 Ηδ νψὰϑ5 δϑϑαβϑὶ- 

ῃπαίεα ἰὴ 46ς Β.0. Όγ ἴδε οἴδοεΓϑ οἱ ἢϊ5 ραϊαςθ. Αἰΐγ ἴῃ6 ἡδπὶὲ οὗ 

Χεγχεϑ, ζ5: γίνεβ ἃ ἰοῃρ δα αϊξζίοη ἰῃ τεραγά ἴἰο {π6 δὴ Κίηρβ ψῇο 
Βᾶνο τα], οὗ 5}4]} γι]θ, ἰμ6 βασίῃ; [Π6 δοςεββίοη οἵ Ενὶ]- Μεγοάδοῃ, 

ἢ]5 γοϊαίοηϑ ἰο Πδηῖ6] ᾶἃηα ΤΠ ἐποϊδοἢίη, 8δηα (ἢς δοςδϑϑίοη οὗ δὶ. 

ΑΞΚΞ 1Πϊ]5 5 ποίῃϊηρ ἴο ἀο ψ| {Π6 βίοτγ οὗ Ἐβίμοσ, τἰ 15 ηοΐ ἰπϑογίεα 

Βεῖο.- -Ηἶτδ ἐς ἐ1|ὸ Χεγχεθ]. ΤῊΪϊ5 δηα ψῃδί ἔο]]οννβ ἴο ἴ[Π6 επα οὗ 
ν. 1 15 ἃ Ρδσεηίῃδϑὶβ Ὀγεακίηρ [ἢ6 σοηπροοίίοη Ὀεΐννθεη 15 δηᾶ 39. 
ΤΠῈ ΤΟΙ Κηονν5 ΟἴμοΓ ἰδίοσγιοδὶ ρειϑοηαρθβα ΟΥ̓ ἴΠ6 πᾶπλῈ οἱ 

ΑΒ ϑην ὀγόβῃ, δηά, ἱμογείογε, ἅπα5 ἰζ πϑοθββᾶσγ ἴο ἀδεῆηο ψῃϊοἢ οηῈ 
ἢὨδ τηξᾶῃ8. [{ 5 μοί {ἰκοὶν ἰῃαΐὶ ἢῈ Κηθνν ΧΕΓΧΟΒ 11, Ο τεϊρηῃθα 

Φθος ἈΜέεγεν, Οεπελέεςνε ἀες ΑΠΜεγίωνες, ἰδ. Ρρ. 317-417; 15, ἰη Οσείσοτ-Κύυδη, Ογμνάγίσε 

ὧθν ]γανέφεδεη Ῥκιοίοζίε, ᾿ὶ. ὉΡ. 4ςγ-46ο. 

78ες Νίοερυῆΐτ, Κεὶςεδεσεδγείδμηξ, νοὶ. ἰἱ.; ΕἸΔηἀΐἶ εἰ (οεῖς, δόγτε σμείρημε; Ῥογαξζε ΦΉ 

Ῥεγ:α (τᾶς :--ς2), ϑιοῖζε, εγεεροίες (1882), Ῥειτοῖ εἴ (μίριοζ, Η ἐπ. ἐδ ἰἰ᾿Αγί, ν. (1800), 

Ὀ. 403 ἤ. 

ϑεε ϑρίεχεϊ!, Αἐβεγ:. Κεἠέρμεονν., ῬΌ. το-67. 
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ἴογ οΠΪΥ ἃ ἔδνν τῃοπίἢ8 ἴῃ 424 Β.6.; θαϊ Πα πγυϑὲ μᾶνα Κπόνῃ ᾿ἅμαϑῃ- 

Μδγόϑῃ, ἴῃς [ΔΊ ΠοΓ οὗ Παγίυβ (ἢ Μδάε (θη. 9), ἀπά ᾿Δμδβανδ- 

γόβῃ, Κιίηρ οὗ Ῥεγβία, ψῆο βίορρεα ἴῃς Ὀυ]άϊηρ οἱ [6 ΤεΏΡΙΟ, 

ΜΠΟΠΊ ΕΖΙ. 45 ῥΙαςθ5 Ὀεΐννθθη ΟΥγὰβ δηα Παγῖ5. ΕἼΟΠῚ ΟΠ6 ΟΥ̓ 

Ὀοίἢ οἵ ἔπεϑα με αἰβείπρυΐϑθ5 (ἢ15 ᾿Ἀμδϑην δγόβῃ Ὀγ ἴμε ἕαςὶ {πδὶ 

“Βα τεϊρῃηῃθα ἔσγομῃ [ηἀϊὰ ἰο ΕἰΠΙορί4." ΤὍΤὨδ [ἰοῦ οἱ Ὠασγυβ ἴῃ 6 

Μεάε ἰβ μοὶ βαϊὰ ἴο βανθ θθεὴ ἃ Κίηρ, δῃὰ ἴμε ᾿Δμβαβῃνδγόβῃ οἵ 
ΕΖΓ. 45 ἰ5 Ῥευδρ5 γεραγάβα δ5 ᾿νηρ Ὀείογε ἴΠ6 στοαί Ἔβχρδηβίοη οὗ 

[ηε Ῥεγβίδη βηιρίγθ. Ηδζο, δοοογαϊηρὶγ, Χογχοβ [ἢ Οατοαΐ πιυβὶ Ὀ6 

πιοδηῖ. Αἱ [15 Ρροϊηΐ ἴῃς Ταγρυπι5 ἰηβογί (Π6 [ΟΠ] ον ηρ Ραββαρθϑ: 

[Φ! - Τῇ νοϑε ἀδγβ τε τοτῖς ὑροη ἴῃς Βουδβε οὗ οὖγ στεδῖ σοὰ οεδϑοὰ 

δηα ν»ὰϑ8 ἱπίοστυρίθα 11] ἰῃς ϑεσοπα γοϑγ οἱ Ὠδγίιβ, ου δοςοιηὶ οὗ ἴδε 

δάν!ςςε οὗ ἴῃς νίοκοαὰ ναβμιὶ, (με ἀδυρῃίοσ οἱ Εν}}- Μεγοάδοδ, ἴμς βοὴ οὗ 

Νεδυςμδάμοζζασ. Απα Ὀδοδιιβε 586 αἷά ποῖ ρεγτηϊ ἴῃς ὈυΠαΐης οὗ ἴδε 
δΒουδε οὗ {πε βαῃοίυδγυ, 1 τνᾶ8 ἀθογεθα σοησογηίηρ μοῦ [πὶ 5η6 Ξ5Βῃου]ὰ Ὀε 
Ρυϊ ἴο ἀεδίῃ παρα; δπὰ ἢς αἰϑο, Ὀεοδιιβε 6 ρᾶνε μεθα ἴο πεῖ δανῖςε, 

᾿δὰ Ὠΐβ ἀδγβ ουἱ 5Βῃοτί δηὰ ἢϊ5 Κἰηράοπι αἰνϊἀεα; 50 ἴΠδΐ, τ ἤεγεδϑ Ὀεΐογε 

411 ρΡδορίεβ, γᾶςθϑ, ἰδησυᾶροβ, πα Ἔράσο εβ νεγα 50 )εςῖ ἴο ἢϊ5 δυϊ ΒοΥν, 

ἴπεγ πονν βεγνεα ἈΣΏ ΠΟ ἰοηψεγ Ὀεσαιϑε οὗ [Π18. Βαϊ δῇετ ᾿ἴ νγὰ5 γενεαὶεὰ 

Ὀείοτε {πῸ 1ογὰ τηδὶ ναϑῃϊὶ ννὰ8 ἴο ᾿ς ἰδίῃ, δηα [ἢδὲ ἢ6 ννὰ8 ἴο δοςερῖ 
Ἐβίμοσ, ψῆο νγὰ5 οἵ {με ἀδυρῃίετβ οἱ ϑαγδῆ, νῆο ᾿ἱνοὰ 127 γεδγϑ, ἃ γεβ- 
Οἷϊε νγἂβ φγδηϊεα ἴο ἢευ.] 

[Φὦ: -- ΟΕΤῊς 50η οἵ Ογγυβ, Κίηρ οἵ Ῥογβία, βοὴ οὗ Ὠαγίυβ, Κὶῃρ οὗ Μεάϊδ. 

Ης ννᾶ5 ἴῃς Χεγχεθ ψἘΏῸ σοτῃηπιδηαρα ἴο Ὀγὶης πες ἔγοπὶ 1.27 ὑτονΐηοεβ 

ἴοσ 127 Κὶπρβ νῆο γεγο σϑοϊηΐηρ Ὀείογε μἷπι, [Πδῖ Ἔν ογῪ πιδη τηϊρμὶ ἀστπκ 

οἵ (ῃε νῖης οὗ 8 οὐσῃ ὑγονίηςε δηά ποῖ θὲ υτί. Ηες ν88 ἴῃς Χογχεβ 

ψ ἤοσ6 σουηβ6] ννᾶ8 οο] δῆ, δπὰ οϑα ἄθοσοο ννᾶ58 ἢοΐ 6ϑ δ Ὁ Πσῆςα. Ης 

ννᾶ5 ἴῃς Χογχοβ, [πὸ σογγιυρὶ Κίπρ. Ηε νϑ ἴῃς Χεγχοβ ΠΟ σοπησηδηαεα 
ἴο Ὀτίης Νναβϑμιὶ, (ῃ6 χυοοη, παϊκεά Ὀεΐογε ἷπι, Ὀὰΐ 5ὴῆ6 νου]α ποῖ ςοπιε. 

Ης ννᾶβ ἴῃ Χεγχοϑ, ἰῃς υίςκοα Κίηρ, (Ὠς ἴοοϊ, νῆο 5814: 1.εἱ ΤΥ Κίηράουι 

Ῥεγίϑῃ, θα ἰδὶ ποῖ τιν ἄσογεε ἔα]. Ηδ ννᾶ58 ἴΠ6 Χογχεβ πη Ποθ6 ἀδγβ ἴῃς 
σὨΣ]άγοη οὗἨ 5γαὲὶ ννεσε 5014 ἔοσ ΠΟ ΙΠΟΠΘΥ, 85 ἰΐ ἰ5 στο η, “ΒεΒοΪὰ γε 
584}} Ὀ6 50] ἴογ παυρῃϊ." Ης νψὰβ ἴῃς Χοῦχεβ ῆο Τοϊηηδησδα ἴο 

Ὀτίης σεάδγβ ἔτοτη 1 δ ποη δηα ρο]ὰ ἔγοπι Ορῆηΐγ, Ὀυϊ [ΠΟΥ ᾿γεσγα ποῖ 

Ὀγουχῃῖ. Ηε ννὰβ ἴῃς Χεγχεβ ἰη ψΏοβα ἀδγβ ἴΠε ἔδοεβ οὗ [Ὡς Ὠουδβε οὗ 
15γ86] ννεῦα δ᾽δοκ, πΚοὸ (ἢ οὐυϊϑῖαε οὗ ἃ ροῖ. Ηε ννᾶ5 ἴπεῸ Χοῦχεβ ἢ ἡ ΠΟβ6 

ἄἀδγ8 ἰδὲ νγὰβ5 δοσοπλρ ἰ5ῃθα ὕροη 186 ἤουδβε οὗ 5γδ8] ψῃ ἢ 18. ττιτδη 

ἴῃ 16 Βοοκ οὗ ἴῃς 1.ἂνν οὗ Μοϑβοβ, “Ἷ}1η ἴἢεὲ πιογηϊηρ ποὺ 5 δ]ῖ 58γ: 

Δνουϊὰ (μδὲ ἰδ ψογα δνεπῖηρ,) . .. 8δπα Ὀέόσαυδβε οὐ δῖ ἢς 8414, δπὰ 

Ρεέσδιυβο οὗ νν δι ἢς αἰά, ἰβ ἀαγϑ νγοσο 5ῃογίεπεα, . .. Ηδ ν88 (Πε ΧΈγχοϑ 

μι 8ο ΚΙΠοα Ὠἷ5 νος ἴοσ (Π6 5ᾶΚε οὗ ἢΐβ8 ἔποπα. Ἠς ννὰβ ἴῃς Χεγχεβ 0 

ΚΙΠοα μἷ5 ἔσιοπα ἔοσ ἴῃς βακς οἱ Ὠἰβ ἴθ. Ης ννὰ5 ἴῃε Χεγχοβ.) 

ἂ, 
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10, Ἰῦὴο πϑορά ἰο γεῖρη ὕγονι 1614]. Ηδάδη, “Ιπάϊα,᾽ ἰ5 ΟΙά 
Ῥεγβ. Ηὐδά ι, δκγ. δίϑπάλιμ, “τῖνογ, 1.6., [ὴ6 Ιπά 5, πα ΓΕΐεογ5 ΟὨΪΥ 

ἴο [ῃ6 πογίμινοϑί ροστίοη οἱ (6 ρεπίηβιΐα, (μὲ ἀταϊ θα Ὀγ (Π6 ΓΊΝΟΥ 

Ιἴπάυς. ΤΪΒ5 5 αἷϑο (π6 πχεδηΐηρ οἱ [πα ϊ8 ἰῃ οἰ4551.81 σθορτδρῆγυ. 

ΤῊὮε τηοάογῃ δΔρρ ἰοαἰίοη οὗ ἴῃ6 πᾶπὶα ἴο ἴῃ6 ψ μος ρεηΐηϑυϊα ἢδ5 

ΔΙΐβθη ΌὈΥ ἃ ΡΓΟΟΘ55 οἱ Ἔχίθηϑίοῃ βἰ γα δῦ ἴο (ῃδΔι ΌΥ ΒΓ ῬΑ]οβίηα 
(ΡΒ 514) μ85 σόα ἴο Ὀ6 ἴμ6 πᾶῖης οἱ (ῃες ψῇοϊς οἱ (δηδδῃ." 

Αςοογαάϊηρ ἰο Αττίδη (1πμπά.. 1. 1), Ογγὺβ ἐχίθηαθα ἢΐ5 σοηαιιοϑίβ ἴο 

([ἢ6 Ὀογάεσ οἱ [πᾶάΐϊὰ (Ὠυποῖκεγ, Οεϑελοίς 465 Αἰ εν," ἵν. 

Ρ. 370). ΤὨε σοηαμπαβί οἱ [παϊ84 Ὀγ Πασίυϑ, (μ6 ἔδίῃμοῦ οἱ Χογχοϑϑ, 

5 τοσοσάβά ἰὴ Ηδεγ. 11]. 94-1οό; ἵν. 44. Ιπαϊδῃ ἴσοορβ ἰουρῃί ἴῃ 

(ῃ6 δγπλῖθ5 οὗ Ὀδγίυ5 δηα οἱ Χεγχοθ (νι. ὅς, γ0).--- Εὐοὶ μηίο 

Κιη5]. Νειϊίμεγ ἴῃς Βαρυ]οηΐδη Ποὺ [ῃ6 Αταθίδη Κιυϑῃ 15 πχεδηΐ, 

θυ τῃς Αἰποδη, ἐ.6., ΕἸΒΪορία, ἴμ6 πιοάθγῃ Νυρὶα. ΕΠΏΪορία ννὰ85 

ϑυράυοάα Ὀγ Οδιηῦγϑοβ (Ηδγ. 1. 97), πα ννὰ5 ραγί οἵ {Π6 δι ργα οἵ 

Βᾶτυβ δηά οἱ Χοεγχοβ (Ηεσ. νὶϊ. ο, ός, όρ Ἁ). [π 11}. 97 δῃὰά νἱὶ. 70, 

Ηεγ. σομιθῖποβ [πάᾶϊὰ δηα ΕΠὨϊορία ἰῇ ἃ ΠἸΔΠΠΘΓ 5 ΠῚ} 8Γ ἴο [ἢ 15 

Ρᾶβϑδαρε. ὙΠοΥ ἅσγε αἷθο ρίνεη 85 [Ὡς σοπῆηοβ οἱ ἴῆε Βαυγϊοηΐδη 

δχρίτε ἰη ὦ Πηπ. 3: δῃά τ Εβά. 3. [ἢ Χογχεθ᾽ ον βου ρ([Οἢ 8 
ἢδ 5ρθᾶκΚϑβ οἱ Ὠϊπηϑοὶ ἃ5 “1π6 γτεδὶ Κίηρ, ἴμ6 Κίηρ οἱ Κίηρβ, (ῃ68 

Κίηῃρς οἵ {πὲ ἰδηάβ οσοσυρίεἀ ὈΥ ΠΊΔΠΥ τάςοβ, {με Κίηρ οἵ [815 

στοαὶ νου (ϑρίερεὶ, Αἠἐῥεγς. Κεϊέμδονν., ὑ. ς9).--ἰῶ: Ὁ 
ΝΥ ΒΙΟἢ ἰ5 οαϑί οὗ ρτεαὶ 1πάΐᾶ, ἀπά υπίο {μὲ ψεϑὶ οἱ Κυβῃ1 [ᾧ: 
Ἔ Γτ͵οπὶ [παϊ64 ΜὨϊσοἢ 15 ἰῃ (86 ψεϑὲ υπίο Κυβῇ ψὨΙΟἢ ἰ5. ἴῃ (Πα 

οαϑί.] ὍΠαβα ἰμβογίίοηϑ ἃγὰ ἀμς ἴο ἴῃς ἰάεα αὶ Κιυϑῇ ἰᾶὺ ἴῃ (Π6 

οὶ ουγῃοοά οἵ [πηαϊ]8.---δευοη απα πυεπίγ απ α μεμαγεά ῥγου- 

ἐηε5]. ΤΠ5 οἴαυϑα 5 ποῖ (ἢ οὐ)δβοὶ οἱ μϑϑά 19 γμΐδ, ϑἴποβ (ἢ15 
νΟΙΌ 15 γαρυ γν σοηδίγαοα ἢ [ἢ6 Ργαροβίζοη συεγ. 11 πγυϑῖ Ὀ6 

[Δ Κη 8ἃ5 8ἃη δρροβίίϊνε, Ἔχρ δἰηΐηρ [ἢ6 πιοδηϊηρ οὗ ἴῃς ἔογεροίησ 

οἶδιιϑα ἡγοηι [πόα εὐόη μπίο πῆ. ΓὮΘ 127 Ῥγονίῃοθϑ ἅ.ὰ τηθη- 

ιἰἰοπβὰ γαίῃ ἰῃ 8’ δηά ἰῃ (ὦ ἴῃ Β': Ε' τ Εβά. 435, [π Ὅη. 6: α" 
Πασγίυβ (6 Μεάδ δρροϊῃηϊβ βαίῖγαρϑ ονθῦ 120 ὑσγονίηςεβθ. ΒΥ (δε 

δααϊίίοη οὗ 7 ΡὈΓονίηοθα ἴἢ6 δ ΠΟΥ ΡΟΓμδΡ5 ἰηίθη 5 ἴο σοηνου ἰῃς 

ἰάθα ἰδὲ 6 δπιρῖσγε οὗ Χογῦχεθ ννὰϑ ὄνδὴ ρτϑδίοσ (μᾶη (πδΐὶ οἱ 

Ὀαγῖυ5. Ηδθγ. 11]. 89 βϑαᾶγϑ ἴῃδὶ Ὀδγίι5 ἀϊνἀθα [6 διηρῖγε ἰηΐο 

Φῷδε γο ΒΟΉΪΘη, ας: αἰἰς 1 μαέοη, ὈΡ. ο, τγ. ᾿νδῃ!, Ῥογάεν- πὰ ἩΠ Πεἰαείφη, ἷ. Ὁ. 3το ἢ; 
[5566 ἢ, μά έτεῖς ΑΠεγὶ ωπισκμράς, ἱ. Ὁ. 2, δρίοχεὶ, ἄμ ῥενς. Κοἠίηδοϊγέμεη, Ὁ. 246. 

4 
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20 βδίγαρίςβϑ. 05..4π|.χΧ. 240 ρῖνεβ Παγίυϑ μ6 Μεάς 360 Ὀγονίποεϑ, 
Ραΐ ἴῃ ἴῃ βίοσυ οἵ Εβίμεσ. ῃὲ μὰβ ἴπε ϑᾶτὴβ πυπΊθοῦ 85 ἢ. [Ι͂ῃ 

ἢΪ5 οὐ ἰπϑογρίίοηβ, Πᾶσι Θηυτηθγαίεϑ ἰὴ (ἢ6 δα]! δϑὲ ρογοά 

21 ὈΓΟΝΪΠς65, ἰδΐοσ 22, ἃπα πη }}γ 20 (ϑρίερ., ὈΡ. 3-59), σοπῆγηι- 

ἴῃς ἰῃ5 (Π6 5Βἰαιοπγχεηΐ οὗ ΗἩογοαοίυ5. Τὸ οχρ αΐη ἴῃ6 ἀἰβογαραηοῦΥ 

θοΐψοθη Εβί. ἀπά Ηδσ., σογηπλ. σοη ΓΑ ΠΥ ἀϑϑυσηθ (Πα (Π6 ργονίποα5 

οὗ Εδί. ἅγὲ 5: )8 16Γ γὰςΐα] στοὰρϑ ἱπίο νι ὶ ἢ [ῃ6 5δίγαρ᾽εβ οἵ Ηεσ. 
ψ6ΓῈ αἰνἀ64. ὙῊΪ5 νίονν ἀδγῖνεβ ΒοΠ16 Βρροσγί ἔγοπι 3.3, ““απίο (ἢς 

βΔ ΓΔ 5 οἱ (ῃ6 Κίηρ δηά [Π6 ρονεγῃοῦβ οἱ ἴΠε ργονίησθϑ᾽" (ο΄. 8" ο5), 

ὨΙΟἢ βυρρεϑίβ (μδὶ [Π6 Ῥγονίῃοθϑ ΈΓῈ 5ΠΊ14}16Γ (ἤδη [ἢ6 5δίγαρ 65. 

Ιη ΕΖΓ. 2: Να. 7911 “16 Ρῥχγονίηςε᾽᾽ πηθδ 5 ΠΟ ΠΟΤΕ ἴηδη [υ688, 

νυΐ {π15 ννᾶβ ΟὨ]γ ἃ ραγί οὗ με στοαί βδίσγαρυ οἱ Τσαηϑ- ΕὈΡ σαί, 

ΜΠ ϊσἢ ἱποϊυάεα ϑγτία, Ῥῃαηϊςία, δπά Ουρτιβ8. ΟἿΟΣ σΟΠΊΠΙ. 
τοραγὰ {Π6 127 ὈΓΟΥΝΙΠΟ65 ἃ5 Δη δχαρρογδαίίοη βϑἰ πΉ 1] Γ ἴο ἴμο56 ἑἰουηά 

αἰβονῇογα ἴῃ (Πἰβ θοΟῸΚ (566 ὃ 27). ὅ.δο. τεζᾶσγάβ [ῃ6 πυθ.Γ ἃ5 

βυτηθοΪἷς; 12, [6 πυχθεΓ οὗ (6 ὙΠ 065; Χ το, [6 Ὠυ ΠΡ .Γ οὗ σοτη- 

ΡΙείθηθβϑ; -Ἑ 7, (86 πυθεγ οἱ ρεγίεοίοη, πιθδη5 (δι 411 παι Οἢ 5 

ΜΈΓ 50 ]οοὶ ἰο Χοῦχεθ. ΤῊΪΐβ νον πηα5 ϑοῖηθ βυρροχγί ἴῃ {πε ἰδςοὶ 

(παι ΜΡ. ττὰ ἰηεγργεῖβ [Π6 127 Ῥγονίποθ5 ἃ5 πηθδηΐϊηρ ἰμαὶ ΧΟΓΧΘΒ 

Γεϊσῃθαά ονοσ ἴἢ6 ψῇοΪα δαγίῃ. Ἐ 

2. 1π|μ|ο56 44γ5], ἃ τοπαπηρίίοη οἵ (6 πουρῃϊ οὗ 15, ΜὨΙΓἢ Π85 

θόδρη ἱπίεστιρίοα Ὀγ (με ραγθη 6515 ἴῃ 15.--ὐ θη Κὶηρ Χεχος ἰοοκ 

μὲς ςεαἴῇ. ΤὨδ ἰδηρσυᾶρε βυρρεβίβ (6 Ὀερίηπίηρ οἵ Π[5 τεῖρῃ, δαὶ 

1 58 γΥ5 (μδΐὶ ἰξ ννᾶϑ8 ἴῃ {π6 (Ὠἰγὰ γεᾶσ. Μδερ. ττὖ βοῖνθβ (Π6 αἰ βηου 
Όγ ἱακίπρ ἴῃς ρῆγαβε ἴῃ {Π6 ϑεῆϑβε οἱ “ννῇθη ἢδ ννὰ8 βϑίδ 15ῃ6ἀ,᾿ 
δῃά (ῃἷ5 νίενν 85 Ὀθθη δχίθηβδίνοὶν ἔο]οννεα Ὀγ Ἰαίοσ [ον 5} σΟΠΊΠ,. 

50 4150 1 ὺ τὰ, Μᾶγσ., Ναΐϊ., (Ιεγ., Κδιῃρ., Ηεν., ΟἸαγκ. ΤΏοϑε ψῆο 

τοραγὰ ᾿ΑΒμδϑηννδγόϑῃ 85 ἰάθηςίοαὶ ἢ Ατίάχογχοβ 1 ηρίτηδηυ8, 

566 ἴῃ (15 8η δ᾽ υϑίοη ἴο ἴῃ6 ρΡο Εἰς 4] ἀἰδίυγθαηςοβ ἰμδί [οἸ]οννοα 

1Π6 αϑϑαβϑίηδίϊοη οὗ Χοσχοβ 11, δηὰ ἴδκε ἰἴ ἰο πηϑδη “ἦν θη Κιηρ 

Αγίαχογχθϑθ θη]ογθά ρεᾶςβ.᾽" Τῆΐβ, πόνγανοσ, 15 δὴ ἱπῃροβϑί θα 

ἰταῃϑἰδίίοη. ὍΤῆδ ρῆγαβο, δοσογάϊηρν, πιυϑί 6 σοραγάθα ἃ5 τὸ- 

[ουτίηρ, μοί ἴο ἴμ6 δρϑοϊυία Ῥερίππέηρ οὗ (πε Κιηρ᾽᾿β τεῖίρῃ, θυΐ ἴο 

(ἢῆ6 Ὀερίπηΐϊηρ οὗ δἰ5 γεῖρῃι ἰῃ ϑυβϑαὰά. ὙΤΠῈ Μεαο-Ρογβίδη θα ρΙ γα 

Οὐ [ἢ ογαδηϊζαιίοη οἵ ἴῃς Ῥετγβίδη δτηρῖγο, βεεὲ Βτίβϑοη, 2. γεξς. Ῥενς. ῥγίμοίβαμε. ἱ. τόρ 
(ἴον τοίθγοπςθϑ ἰῃ οἰαϑβϑίςαὶ ψγῖογθ); Μονοσ, Οεσολ. ἀ. Αμεσίμις, ςμδΡ. ἱ.; 18, ἴῃ Οεῖρξετ- 

Κυμη, 1γαμ. Ῥΐδ., Ὁρ. 412-438, ΒυςῦμοῖΖ, ᾿μερέέοηες ὧς Ῥεέγσαγμη δαίγαῤὶς Ξαϊγαρέξταμε 

(1805). 
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μδά (ἢγϑο σδρ (815, ϑυ5α, ΕςΡδίδῃδ, δηὰ Βδργυίοη, ὑεϑ 68 ἔπ σουδὶ 

Τεϑίἀθηςς δἱ Ῥϑβερο 5. ὙΏ656 δνθηΐβ οσουγτγοα δἱ ἴῃς {ἰπ|6 ἤδη 

ΧΟΥΧΘΘ ἴΟΟΚ ὉΡ ἢἰ5 γεϑίάθηςς ἴῃ ϑυ58 (5ο Ὦγτιϑ., (45., ϑδης., Κγϑ.). 

ἍΜ. (ΡΡ. τό, 21) υπμάεγβϑίδηαϑβ (Π6 ρῇγαβε οὗ ἴῃ6 οβῆςϊ4] σςογοηδίίοῃ. 
ΤὮΕο Ρεῖϑ. πηοηυμηδηΐβ γαρσεϑθηί Κίηρβ ϑεδίθα Ὡροὴ ἃ ἰοῦ σμδὶγ, 

δπὰ ΟτΥ. ντίοῖβ γοοογὰ (μδὲ (μου ἱἰγᾶνο θά, δηα ὄνεὴ ψεηΐ ἰηΐο 

Ὀδίι|6, βοδίθἃ ἀροὴ ἃ ἰἤγοημα (5ε6ς Βδιυπηι., Ρ. ὃς 7.).. ΤῊϊ5 ννὰ5 

Ὡοΐ ἃ αἰϊπιιηςίίνεῖγ Ῥεσβ. ουϑίοαη. Αἰηοηρ ἴῃς Ηδεῦτγενθ, δηά 

(Ὠγουρδουΐ ἴ[ἢ6 Οτίεηΐ, 5ἰἰἰρ ννὰ5 ἴῃς οβῆς4] ροβίιγαε ἴοσγ Κίῃρβ 

δῃηὰ υάρε5.-τῷροη μἶδ γογαὶ ἐμ γοη 6]. Ἰηβιεδὰ οἱ (ηπαϊκμη! δ), 
μὶς γογαὶ (Ἰϊϊ. οὗ μἷδς κὶπράοη!), ϑοῖὰα Ἵσοαά. σεδαὰ »ηη"|ακλίδ, “ὨΪ5 

μοῦ. Οἡ (Πῖ5 5] 1ρῃξ Τουμάδίίοῃ ζδι, ζ5, ἀηὰ Μ|ἀ. ςοῃπδίταςι (ῃς 
δίοσυ [δὶ Χεγχαβ σου]ά ποῖ 5:1 ὕροη (Π6 ἴσοης οἱ ϑοϊοιηοῃ, δῃά 
τ«πεογεΐογε ἢδά ἴο δῖ ὑροη “(με ἰἤσοης οὗ 5 οὐ νου Κη] Δ 5} 10.» 

ΎΒαε ἰπβογίίοῃ ἰη ζθ: ἰ5. 85 10]]1ονν5:- 

[Φ! -ἰ Κίηρ Χεγχεβ τυϊϑῃεὰ ἴο 51 ὑροη (δὰ τογὰ] ἴἤτοπε οὗ ϑοϊοσήοῃ, 

Ὦἰο μαδὰ δε σδιτίεα αὐνᾶὺ ἔγοῃ [ΘΓ 88] ΟΥ̓ ΘΠΙΒΠακ, Κίηρ οὗ 

Ἐχγρῖ; δηὰ παὰ θεεη Ὀτουρῆϊ ἀὐνᾶν ἔγοπι ΕρυΥρὶ ΌὈΥ ϑεηηδοδεγθ; δπὰ 

δὰ Ὀεεη οἀρίυγεα ουὔἱ οὗ ἴῃς μαπάϑβ οὗ ϑεπηδομοσὶ ὈγΥ ΗεζΖεκίδῃ, δηὰ 
πδά Ὀδεη Ὀτουρῆϊ ἴο Γογ 58] 6 πὶ; θυΐ Πα ἀραϊη θεεη σαγγὶεαὰ ἀὐδὺ ἔγοπὶ 
7 εγυβαιεση ὈΥ ῬΒΑγδΟῦ ἴπε 1,.84π|6, Κίηρ οἱ Εργρῖ; δπὰ ἴγοῃῃ Ερυρὶ μδά 

Ὀεδη Τσαττίεα ἄννᾶν ὈὉγῪ ΝΕΡυςΒδάηοΖΖδγ, δηα ἢδαὰ δε Ὀσγουρῃί ἰο ΒαΡΥ- 

Ιοη. Ἀεη Ογτιβ ἀεναβίαιοα ἴῃς ὑσγονίηςς οὗ Βδγϊομ, ες ἰγαηβροσίεα 
ἱϊ ἴἰο ΕἸαπιὶ; δηα δἰϊεγνναγα, ἤθη Χογχεϑ γεϊρηθα, ἢς ἰγὶθα ἰο 511 ὑροη ἱξ, 

Ὀυϊ ττὰβ ποῖ δ0]8. Ασςςοσαϊησίυ, ἢῈ β8εηὶ δηὰ Ὀσγουρῇῃῖ δγίϊβδηβ ἔγοπι 
ΑἸεχδηάσία ἰπ ογάεσ ἰμαὶ ἴδ Ὺ πιὶρῃϊ τλᾶκα οἠς ᾿ἰκὸ ἴἰ, Ὀὰϊ [ΠΕ Ὺ Ψογα ποῖ 

8016. 80 [ΠΟῪ πηδᾶδ δηοίμεσ ἱηξογίοσ ἴο 1ἴ; δηα δἴζεσγ ἔνο γεᾶγβ ῃδὰ Ὀδθη 

βρεηῖ ἴῃ [15 ρσχοαυςοηῃ, δἱ ἰδηρσίῃ δα 88 Ὁροη ἢ 15 τογαὶ ἴἤσοπε ψὨΪςἢ 1Π6 
ΔΓ 58η8 Ὠδα πηδάς ἴογ 11}. 

ζ8: Πα5 ἃ 5: πηῖ]αγ Ὀὰΐϊ πηῦο ἢ πλοῦ οἰαρογαίς δά ἰτίοη ἀδϑογὶ ἷηρ 

[16 νίβάοσῃ οὗ ϑοϊοπηοη, ἴἢ6 σοηδίχιςίοη οἱ Ὠϊ5. ἴἤγοηθ, (Π6 νἱϑὶΐ 

οὗ [6 Οὐδεη οὗ ὅμερα, δηὰ ΝερυςμβδαάηθζΖζαγβ σἀρίυγε οὗ [6γὰ- 

58]. Ὅῃα Ἰερεπάβ ποῖα ρα πογοὰ ἃγα ἰαγρεὶγ οἱ Βαρυ:ῇ]οηΐδῃ 
οτγρίη (τ΄. ΝΥ ὕμϑοδε, ““ϑαϊοπγοῖβ ΤὭτγοη ἃ. ΗἸρΡροάγομι, ΑὈΌΠΔ ΘΓ 

65 Ὀρυ]οηϊϑοῆθῃ Ηἰπηπ16 1501} 465,᾽ Εχ Ογίοηίς 1επ, ᾿. (τ9ο6).--- 

Ἡ μοι τυας ἐπ 5μ5α], δα ἀδά ἰο αἰβ! ] ρυ 5}; [815 [τομθ ἔγοσῃ ἰῃς 

οἴμεσβ ψῃΐϊο εγα ἴῃ ἘσΡαίδηα, Ῥεδγβερο ῖβ, ογ ΒαΌγοη. ϑδηδα 

(Ε6}. δῃιὰά Α5. ϑέμδλαη, ὦ Σούσοι͵ ΟἹ] Ῥετϑ5. δμμῖπ ον δλμδἠΐηι) 
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ἰ5 {πΠ6 τηοάθγῃ πιουπηα οἱ ϑῃυβἢ, τς πιὶ. 5... οὐ Θιζίυ! ἴῃ Ῥογϑίδ. 

115 Ὠἰβίογυ 15 Κηόοννῃ ἔγογῃ τγείεγεηςσθϑ ἰη ΒΔ. ὡπηα Α5. ἰπϑοτ ρ ΟΠ 5, 

ἔγογῃ οἰδϑβϑϑῖςδὶ Ὠϊβίογίδηβ, δηἋ ἔγογτῃ ἴῃ ᾿πϑοσὶρίοη5 δηα οἱ οῦ τα- 

ΓηΔ1η5 αἰδοονεγεά. ἰὴ ἴῃ6 Ἔχοδνδίϊοῃϑ σγοσθητν υπάογίδ θη οἡ ἰκ5 

δα Ὀγ ἴῃ6 ΕἼὙΘΠΟὮ ρονοσγητηθηΐ ὉΠῸ66Γ (6 αἰγοοίϊίοη οἱ Ὠ!]ουϊαΐον 
δηά θὲ Μογρϑδη.--- Τὴ 70γίγ 655], 50 αἶϑο θη. 8: Να. 1' Ἐϑί. τ᾽ 25. 5. 5 

416 81. 94. 11.1.2. ὮΤΠΙ5 αἰδι συ ϊθῆθβ (ἢ6 ΔΟΓοΟροΟΙΪ 5, ἰη ψὨϊςἢ τῃ6 

Ρδΐδος ἰᾶγ, ἔγοπι ἴῃ6 1685 βίγοη ΡΥ ἰογ βεα ϑυγγουηαάϊην “οἰ οἵ 

584. (3.55 611), ΜΓ ἢ αν οἡ {Π6 οἴοὺ 5ἰάδ οἱ (ἢ γῖνοσ Ὁῆοδβρϑϑβ, 
1ῃ6 Α5. ὕκηῶ. Τῇα Ἵχοδνδίϊοηβ 5ῃον ἴπαΐ {πὰ τπηδίη εἰν δά ἃ 

αἰγουτηίεγθηςε οἱ 6 ΟΥ 7 τ]. Αἴ ἃ Πεϊρῇῃϊ οὗ 72 {{. ἀἄρονε ἴἢ6 ρεηθγαὶ 

ἰενεὶ αν ἴῃ “ογίγεδϑ, οὐ ομαάεί, ἃ τϑοϊδηρσυϊαῦ ρῥ]δίξοσγτη ἱποϊοσεὰ 

ΜΙ ἢ ἃ πιαϑϑῖνε νν8}} 2 Χ5 τὶ. ἰπ Ἰεηρίῃ. ΤῊΪβ ννα5 ἴμ6 ρα]δςθ- φυδγίοσ, 

ἴὴ ΜΏΟΒΘ πιά β8ῖ, δ δῃ αἰενδίϊοῃ οἱ 120 ἔϊ., βίοοα [ῃ6 τογδὶ σδϑίϊβ, 

ΟΥ “Ποιυδε οἵ (ἢς Κιησ᾽ (15 25 412 79). Τα 5ἰγοηρίῃ οἱ (ἢ15 ᾿ΠΠΘΓ 

οἷν ἰ5 ταρϑδίθαϊυΥ δθησγπχεα Ὀγ τσ. ντίίογϑ (ο΄. ϑίσαθο, χν. 33; Ροὶ)γ- 

Ὀ105, ν. 48). 

3. 7π| 6 γα γεαν οἵ μὲς γεὶρη]. Ασοογάϊηρ ἴο [Π6 Ριοϊεπηαὶς 
Οδηοη (5ε6 Υ̓Δομϑυιυ ἢ, Α4{|6 (σδολος, Ρ. 305) Χογχϑϑ᾽ ἢγϑί [0}} 
ΤΟρΡΏΔ] γϑᾶσ ρερᾶηῃ δες. 23, 486 ΒΚ-σ. [{ (ἢ. σοἰποϊά65 ργδςιςδ!ν 

ΜΠ 48ς ΒΟ. Ηἰ5 {π|γὰ γϑᾶσ πλιϑδί ἤθη ἤᾶνα Ὀδδη 4832 Β.5. Αἱ 

(η6 {ἰπ|6 οὗ ἢΪ5 δοζοϑϑίοη Εργρίὶ ψὰϑ ἴῃ τγονοὶὶ (Ηογ. νἱϊ. 4); ποί 

ὉΠᾺΘΓ (ἢ6 ΘΔ οΥΘἢΙΡ οὗ ἩΔΌΪΐ5η8, 45 ἢ85 σοϊῃσηοηϊν ὈΘΘη βιρροβθα 
(Βιίγοῆ, 7584. . Ρ. 24; Ρείγϊβ, ΕΗ ἰδίου οὐ Ἐρυρί, ἰϊ. Ρ. 369; 

Ετιηδῃ, Ζεὶδεῖ. 7. Αερυί., χχχὶ. Ρ. 91); ἴογ, 858 ϑρίθρειθογρ ἢδ5 

ἰδίοὶγ βῆονῃ (Ραργγμς 1δδεγ, τρο7), ΗΔ Όῖσμα Ὀεϊοηρεά ἴο ἃ {πλ6 

Δροιΐί 324 Β.Ο. (566 Ογ. 14. Ζεϊπηρ, τρο7, (015. 422, 420). Εφγυρὶ 

ννὰ5 Γθάυςδα ἴο 5: τη 5ϑοη ἴῃ ΧΕΈΥΧΟϑ᾽ ϑεσοηα γδδγ (484 Β.6.), δηὰ 

Μ 85 ρἰδοδά ὑη66γ ἴπ6 σ]ς οὗ ἢΐ5 Ὀγοίμεσ Αςῃεηηθηθβ (Ηδγ. νἱϊ. 7). 

Ιηὴ 1ῃς [οἰ] ον ηρ γϑαγ {ΠπΠῸ δείίοη οὗ ἰῃε Βοοκ οὗ Εδβί. θεψίῃθ. Ας- 

οογάϊηρ ἰο ζ', ζ5 δἀηὰ ΜΊ4., Χεῦχοβ ψὰ5 ου] σε ἴἰο νψαὶξ ἀη1}] [ἢ 6 

(Ὠἰγὰ γεϑᾶγ Ὀεδοδιιθε ἢϊ5 [ἤγοπθ γὰ5 ποῖ γεῖ τεδαγ. ΜΙά. ποίθϑβ (μδὶ 
115 ψὰβ ἴπ6 {Π|γὰ γεαγ δίζεγ ἴΠδ ἰηἰογγυρίίοη οὗ {πΠ6 Ὀυϊαϊηρ οὗ ἴῃς 

Τεπιρὶς (ΕΖ. 45).--Η:ὲ [Φ! - ΧΟΓΧΟ5] »ιαάς α [6τ. σοἀά. - ρτεδι} 
δαηφμεῆ. Τῇδ ψνογά τγθδὴ5 ρὈγπιδγιν ἃ ατπκίηρσ-ου,. [Ιἰ οὐσυΓ5 

20 {{π|65 ἰῃ Εϑι. ΔηἋ4 ΟὨΪΥ 24 {1Π|65 ἴῃ 8ἃ}} (ῃ6 γοϑί οἔὗ ἴῃς ΟΥ.---Τὸ 

αἰϊ μὲς οὔέοϊαϊ 5], τοὶ “Ῥτησοβ᾽ (2.6., το 65. οὗ ἴπ6 τουδὶ [δια γ), 

᾿Ξ ΕΣ ως --« τ - 



Ἔξει- 

ΧΕΆΧΕΘ' ΕΕΑΒΤ 127 

8ἃ5 ΑΝ. δηὰ ΕΝ. ἰγαηβὶαίθ, Ὀυΐ “οβῆσογο᾽ δρροϊηϊθά ὃν {με Κίηρ; 

50 1, σοστϑοῖγ τοῖς ἄρχουσι ((΄. ΒΗ], 1 ὲ6 Ξοοΐαίονι Κ᾽ ον μὰ υῖδδο ἀδν 
]εγαείεη, Ρ. 83 ῆ.).---Απῶ σομγίογ5]. ὙΠῸ ψνογά πγδδηβ ὈΓΙΓΊΔΓΙΥ 

᾿βἰανεβ.᾽ Τῆδ “βίανοβ οἵ (ῆε Κιηρ᾽ ἰῇ ΟἿ. υϑᾶρὲ δῖε ποίΐ “5ιὉ- 

)εςι5᾽ ἴῃ φξεηςγαὶ, ἃ5 (ὅ ἰγαηβὶαίθϑ ἤθσγα; ΠΟΥΓ ἅγε ἴπῈγ ἴῃοϑα ΨῃΟ ἀο 

[ἢ6 τπθηΐὰ] ψνοσκ οὗ {πε ραΐδοε, Ὀυΐϊ {ΠπῈῪ ἀγὰ ἰμ6 ποτα ρεῖβ οἵ (ῃς 
ΤΟΥΔῚ] Πουβοῃο]ά, (Π6 σομγίογδ, ἃ5 6 5ῃμου]ὰ σὰν (ο΄. 33". 4:} κ" 

ι Κ. κι" 2032 225) 2 Καὶ. το" 76. 36).--- ἢ ἰπι6 οδέίεεγς οῇ 116 ἀγηῖν 
οἵ Ῥεγεῖα απά Μεάϊα]. 35 15 ἃ εἰγοιιπηδίδης4] οἰαιϑε ἀδβογδηρσ [ῃ6 

πδίυγε οἱ (ῃ6 [εαϑῖ, δηα Ξρεςϊ γίηρ ἴῃς οἶα 5565 οἱ αἰ ρῃ ἀγ165 ἱποϊ θά 
ὉΠῸΟΓ (Πη6 οὐποίαίς απά τομγίδεγς οὗ 3", Τῆδ αγν ἰ5. υηγοϊαίθα 

Βταταμηδίοα! ν ἴο ἰἢ6 Ὀγεσθδαϊηρ εἶδι 8, Αἱ ἰεαϑί αμπά 15 πεεάβὰα 
Ὀείογε 11. Ενθη ψ ἢ (Πἰ5 ᾿Ἰμβογίίοη ἐξ ἄοθϑ ποΐ πηᾶῖκα ροοά 56η86, 

ἴοΥ 1ἴ 15 ἱῃσοηοοίνα 6 (πη Χογχοθ βῃου]ά ἰηνίῖα {Π6 ἡνΏΟ]6 ΔΓΓΩΥ 

οἱ Ῥεγϑίὶα δπὰ Μεαΐα δ᾽οηρ ἢ ἴῃς αϊρηϊατεβ οὗ {π6 τα] πι. 

Βετγί., Καιῃρ., ϑεῆυ., Εγϑ., ΟΥυ., 566} ἰο Ἔχρ δίῃ {πὸ αἰ που] ν Ὁγ 

(ΑΔκίηρ αΥ̓Ὶγ ἴο τηεᾶῃ {Π6. ρίςΚεα Ὀοάγ-συάγά οὗ 2,οοο σᾶνδὶγυ, 

2,οοο ᾿ἰδῆςοιβ, 8η4 τοοοο ἱπίδης ΓΥ ἀδβογροα ἴῃ Ηδσγ. νἱϊ. 40 Δ); 

Ῥυΐ, 85 Καὶ] ροϊηΐβ ουἱ, [πΠ6 ρῇγαβε ἥογος οὔ Μεάία απά Ῥεγεία σδῃ- 

ποΐ παίυγα !ν θα ᾿ἰπγϊ δα ἴῃ (Πϊ5 νγαγ. [1 {ἢ15 εγα ἴΠ6 τηθδηϊηρ, ΜγῈ 

5ῃοι ]α οχροςοΐ ““ἴογοα οὗ (Ὠε Κίηρ.᾽" Καὶ! μοϊά5 [ῃδι (6 ΔΥΓΠῚΥ ννὰϑ5 

ῬΓδϑθηΐ ἴῃ ἰζ5 ΕΠ 6 τεργοβθηίαίινεβ, Ὀὰΐ ἴῃ ἰπδΐ σα56 να βῃοιυ)])ά ὃχ- 

Ρεςὶ “16 ταϊρηῖν τηθη οἱ νδίοιγ.᾽" [11 15 πϑοθββάσυ, ἱπεγείοσγε, ἢ 

70η. δηὰά Ττεηλ., Ῥίϑο., Εγβ., Βυὴ], Ἡδυρί, ἴο ΒΌΡΡΙΥ απὰ ἐπε 

οἴοεγς οἵ Ὀεΐογε αν} (ζ΄. 2 5. 241 Κα. 1592 Κι, 2535 76. 4οΤ. 1», αἰ.). 

Τῆς Μεάεβ δηὰ Ῥεογϑίδηβ ογα ἴΠ6 ῥσίποῖραὶ συ θαϊνίϑιοηβ οὗ {6 

Ισϑηΐδη Ὀγδηςῆ οὗ ἴῃς [η6ο0- ΕυΤορθδη τᾶσα, πα Ψογα οἰοβεὶν δκίη 

ἴῃ ἰδησιᾶρα, σιιϑίομηβ δηα γε]σίοη ἴο ἴῃς Αὐγνδηϑ οὗ ποσίμπογῃ [παϊΐδ. 

Τὴ (πὲ εἰῆιῃ οδηίυγΥ Β.6., δοσςογάϊπρ ἴο ἰῃ6 Α5. γθοοσγάσϑ, ἴμεν ἢγϑί 
Ὀερδῃ ἴο Ρυ ἢ ἱπῖο ἴΠ6 τερίοπϑ δὰϑὶ οἵ Αβϑουγία δηά Βαυνυ]οηία. ΒῪ 
(ῃς 5ἰχί ἢ σεηζυγυ {πε ]Γ σοπαλεϑβί οἵ ἀποϊεηΐ Ἐ]δπὶ ἀηα {Π6 ἰεγτί ογΥ 
Βοίμψασγα ἴο ἴῃς (αϑρίδη νὰ5 Ἴσοιηρίείθ, δηὰ ἃ Μεαο-Ρογϑβίδῃ 

ΘρΡὶτα ψὰϑ ἰουπαάεα Ὁγν ῬὨγδογίεβ ἴῃς Μεάς (647)-62ς 8Β.6.). 

Ὁποῦ 5 ϑυσοθϑϑοῦ Ογάχαγοβ (624--ο8ς Β.0.), Μβαϊα ννὰϑ8 βίγοηρ 

ΘΠΟΙ ἢ ἴο ἀδδίγου Νίηθνεῇ δηά ἴο αἰνιάς {Πς Αϑϑγγίδη Ἐπ ρίσγα ΜΠ ἢ 

ΝΑΌοΡροϊαββαγ οἵ Βαῦγίοη. ὕὕπαεγ Αϑίγαροϑβ (ς84-ο Β.0.) Μεάϊα 

ἀφο! πο, δηὰ Ογτι5 (πε Ῥογϑίδη (ς40- 530 Β.6.) ννὰ5 80]6ε ἴο 5εὶΖε 
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[ες [ἤσοηθ. Ηεπηοοίογί ἢ ψὰ μᾶνε ἃ Ῥεσγβο- Μεαϊδη ἰηϑίθδα οὗ ἃ 

Μεαο-Ρεγϑίδῃ δρῖγα. Ογτζιι σοηαμιεγοα ΒαΌγυ]οη (539 Β.0.), ἂᾶηά 

ΘΟΟῚ τη846 ἢ Π1561{ τηδϑῖοΥ οἱ (πΠ6 οἷα οἱ ννεδίεγῃ Αϑίὰ. ἨΐΪ5 ϑοὴ 

Οδηργϑοβ (ς29-ς22 Β.0.) Δαἀεα Ἐργρί ἴἰο ἴ(ἢ6 οεἴηρίῖσεο. δσγίυβ 1 

(ς22-466 8...) αἸα ποῖ εη]αγρα ἢἰβ ἀοτηδίη, Ὀὰΐ Ὀγοιρῃϊ ἰΐ ἰηΐο ἃ 

ΒΘ Πα] ά ϑἰδία οἱ ογραηϊζαίΐοη. Ηἰ5 βοὴ δηὰ ϑιισοθϑϑοσ νν85 ΧΟΓΧΟβ, 

1Π6 ᾿Αμαβηνδγόβῃ οἱ Εβί. [ἢ (ῃϊ5 ραβϑᾶρε ἴῃς Ῥεγϑίδηβ στὸ πατηδὰ 
Ρείογε {πε Μράδϑβ, σοστεϑροησίηρ ἴο (ἢ ἴδοις (πδὶ δἱ {ῃ15 Ὁἰπηα 

Ῥεγϑία μοὶά 6 Ὠθρθηλοην ἰῃ (ῃ6 ἀοιθ]ε Κιηρσάοχῃ (50 4150 1""- 15. 1.9 

Δηά ἴῃ [ῃ6 ΑςδεπηθηΔῃ ᾿ΠϑοσρίΙοη5 βὰαγδα μα Μαάα). ἴῃ Ὥη. 

ς38. 6598). 1212). 16. (16) 80 (ἢ6 ΟΥΩΔΘΓ 15 ΓΕν ΓΒΘά, Ὀδσδυδα Π Δη16] ᾿νοά 

αἱ [ἢ6 {{π|6 οὗ (ῃε Μοάϊδη Περεπίοηυ. [π Εδβί. τοῦ (ἢ ογάεσ Μεϑαϊᾷ 

δηᾷ Ῥοεγβίᾷ ἰ5 ἀιι, εἰἴποσ ἴο [ῃ6 υ8ὲ οἱ ἃ αἰ ογθηΐϊ βουσοα (566 75π͵γο- 

ἀπμοϊίοη, ὃ 24) οΥὙ ἴο (μ6 ἕδος ἰῃδΐ σὨγοηΪο]65 ἀγα τηθηϊοπθα ΜὨϊοἢ 
ηδίυγα!]γ ἰγοαίεα οἵ (Πε ἴννο Κη ραοπηϑίη σὨγοποϊ ορίς8] ογάθσ. ΕἼΟΠΣ 

(ἢ656 ὕννο Ογάθιβ ἰῃ Εϑβί., Ητρ. τ12α ἰηΐεγϑ (ῃδὶ [Πθγα νγὰ5 ἃ Ὀδγρδὶῃ 

Ὀεΐνψδθῃ ἴῃς ἴννο ΡΘΟΡΙ65, 50 [πδΐ, νῆδη (6 Κίηρβ νεσα Μδϑαδ5, (ἢ 

βα,ΓΆΡ5 ΈΓῈ Ῥεγϑίδηϑ, ΔηἋα υἱορα σὙεγ5α.---Τ 6 ποῦἰες απὰ ἐπε οἶείαὶς 

οἵ {με ῥγουΐγιοος δείογε [ἴηι] [7 05.595 - ἃ5 Ὀεσαπιοᾶ Κίηρ]. ὙΠΟ ῥσονυ- 

ἴπ 68 ἃΓ6 ἰῃ6 σοηαυεγοα ρογίοηβ οἱ ἴῃ διρίγε ἴῃ σοηϊζαϑβί ἴο {Π6 
Βοπηθ-ἰδη 5 οἱ Ῥεγϑία δηὰ Μεαϊΐᾷ (δὶ ἢᾶνε υ5ῖ Ὀδθὴ τπηθηςοηοά. 

ΤΠἼΕ σΟΙΔΠλ. ΠΊΔΪΚΘ ΠΊΔΗΥ δίι65565 85 ἴο ἴΠ6 τεᾶβοη ἴοσ [ἢἰ5 Ὀδησαοῖ. 

Δεςογαϊηρ ἴο Μερ. ταῦ, ΧΕΓΧΘβ ρεγοεϊνεα (ηδὶ Β6ΙϑῃδΖΖΑΊ δα Πγ15- 

ςδ]ὶουϊαίεα (ἢς 70 γοᾶγϑ οἵ [6. 299, Δηά πδά Ὀγουρῇί τυ ὕροη Ὠϊηι- 

5611 ΌὈΥ υδίηρ; [πὲ ΤΕ ΠΊΡΪα νϑ556]5 δί ἢ5 [εαϑί. Χεγχϑβθ σδ]ουϊαιθα 

ΓΟΓΟ σογγεοίΐν, ἀπα ἔουπα (Παΐ ἴΠ6 70 γεδγβ ἜΓΘ ὉΡ ἴῃ Ὠὶ5 ϑεσοηὰ 

γεᾶγ; ἱΠογείογα, ἴῃ ἢ15 ἰὨϊγα γϑᾶγ ἢ6 νεπίυγεα ἴο τᾶ Κα ἃ θαϑὲ δηὰ 

ἴο υ86 ἰῃ6 ΤΕΠΊρΡ]6 νθβϑοὶβ. δι Πο 45 (πδὶ ἰξ νψὰ8 ἴο σϑϊθργαῖΐα (ἢς 
46] Ἰηρ οὗ ἃ τε 6]! οη, ΟΥ̓ γἃ5 δῇ ΔΠΠΪνΟΓΘΑΓΥ; 50 8150 1, ἄγων τὰ 

σωτήρια αὐτοῦ. (ὦ ἀῃπὰ ΙΕ΄. {πῖπηκ μᾶΐὶ ᾿ξ νγὰ5 Ὀθοδυβα οἵ ἢΐβ 
τηδιτίαρσα ἰο Νβῃί; ΟἸογ., [δὲ 1 ννὰϑ ἴο σοποὶ] δίς (ῃ6 εἰηρίγε δἱ 

ἴῃς Ῥερὶηηϊηρ οὗ ὨΪ5 τεῖρῃ; 58η0., ἴο ἰη 46 5 γοϑίθηςς δἱ ϑυ58; 

ΜδΔ)]., ϑεδο., ἴο σβϑεργαῖς ἢϊ5 νἱσΐοσυ ονϑῖῦ ἴῃς Ἐργρίίδηϑ; 1.84ρ., ἴο 

οὔϑεγνα 15 Ὀἰγιμάδυ (τ΄. ΗΕΓ. ἱ. 1332); 56γ., ἴο ἀἰβρίαγ ἢΪϊ5 ψε ἢ 

(τ΄. 1.). 70}., Μα]., Κεῖ, Ηᾶν., Βαμπ,., αἰ. ἸΔο ΠΕ γ (ἢϊ5 Ὀδησιεῖ 

ΜΙ ἢ τῆς σους} ἢ ἢ ΧΟΥΧχοβ σοηνεηθα θη ἢ6 85 ρ]δηηϊην ἴο 

ἰηνδάςε ἄτεεςα (Ηεγ. νἱϊ. 8), ἀηά ᾳιοίε (Π6 τειηαγκ οἱ Ηδγ. ἱ. 132 

΄ Μ 
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1πᾶι (6 Ῥεγϑίδηῃβ αἀἴβουβθ ἴπΠ6 πιοβί ἱπηρογίδηϊ δῇαδαίγα οἱ βίαίε ονεῦ 

1Π6ῚΓ σὺρ5 (ο΄. ϑίγαθο, χν. 4339; (τί. νι]. 4; Χεη. Ουγγορ. νἹῖ}. 81). 

ΎΒΕΓΕ ἰ5, Βοννανοῦ, πὸ Ὠϊηΐ ἴῃ Εδί. οἱ 46} Θγαίηρ ονεῦ δὴ ἱπιρεηά- 

ἰῷ ΨΑῚ. ὍΠ6θ6 βρεουδίοηϑ ἴῃ γερασγα ἴο ἴμ6 γεᾶϑοη ἴογ [ἴῃς δαϑί 

ΑΓ οἵ ἱπίεγεϑδί οὐἱν 1[{ οὴς 5 σοῃην!ηςδα οὗ ἴῃς 5: ΠΥ ἰδίογις δὶ 
σὨδγδςῖοσ οἵ (πε ὈοΟΚ. 

[Φ᾿, ζ53 -ἰ ΜῊ ἀϊά με πιδῖε ἃ ἔεαϑδ ὃ ϑοίηξς δύ ἰῃδὶ ιἷἰβ ζονέγῃοσβ 

μδὰ σενοϊϊεά δραϊηδὶ ἢΐπὶ, δηὰ παῖ ἢῈὲ ψεηΐϊ δηὰ ςοπαυοστεὰ {Ποπὶ; 

Διά αδἷζογ 6 δὰ Ἴσοπαυογεὰ ἰπὲπὶ ἢδ σεϊυγηοα δηὰ τηδάς ἃ ζεδϑῖ. 

Αποῖδοσ βᾶγβ, ΤὨῊϊς νν85 ἃ ἰεδϑί- δ ὺ ἔοι ᾿ΐτη, 80 ἢδ ϑεηῖΐ ἰεἰἴοσβ Ἰηΐο 1} 

186 Ρῥγονίῃςθβϑ ἴο οοπὶα δηὰᾶ ςοἸεσαῖα ἰδ ἴῃ Ὠἰβ ργεϑεησα ψἱ ογ. Ης 

βεηΐ δηὰ ἰηνίϊοα 41] σονεγηοσβ οὗ ἴπῸ ὑχγονίῃηςθβ {πὶ [ΒΕΥ ββου]ὰ σοπιὲ 
Δηα το͵ὐοῖΐος ἢ τη. ὙΠΕΙΕ 855ο τ Ὀ]6α ἴῃ 5 ῥργεβεησα 127 Ὀγίποοβ 

ἔτοπι 127 ὈΓΟΝΊΏςΕ5, 81} δἀογηοα ψ ἢ σσοννηβ οἱ ἰδεὶγ μεδάβ, δῃὰ {πον 
τοοϊ δα οα ΝΟ δ σους -οονεῦβ, δηὰ {εδϑίεα, δηα τε]οϊςεαὰ Ὀεΐογα τἰῃς 
Κίηρ. Απα ΨἘΠς [86 ῥγίηοθβ δηὰ ἴθ ρονεῦηοῦβ οὗ {πῸ ὑσγονίῃοθϑ γαῖα 

Ὀεΐοτε Ὠἷπι, σεγίδϊη 4ἰϑὸ οὗ {πε συ ]ογβ οὗ 15γ86] σᾶτης {πὶ ποτ, το ψερὶ 

8Δπα τηουγηθα Ὀεσδυδε ἴΠΕῪ 58} ἴΠε νε5856}5 οὗ (με Βουϑε οὗ ἰῃς βδῃηςίυ δ Γγ. 

Απα τΠΕΥ̓ δἴς δηὰ ἀγαηὶς δηὰ εἊπ͵ογεα {Πμοπηβοῖνοβ.) 

4, Ἡ)μὴ6 πὲ «ἠοιυεά [ἐ᾿δ»1}] μὲς ρίογίομς γογαὶ τυεαϊ(}}, 111. ἐπέ 
ἑυεαϊἢ ο7 6 ρίογγν οἵ ᾿ὶς κίπράοα. ΤῊ ψν δ} ἢ οἱ (μ6 Ῥεγβίδῃ 
σουτί 5 σε γαίεα Ὀγ ἰ(ῃε οἰαβϑίςδὶ τεσ. Ηδγ. ᾿ἰ. ος Δ βρθᾶκβ 

οὗ 14,σ6ο Ευδοοῖς ἰδ]θηῖβ (Χ1.3,549,οΟο, ΟΥ Φ17,248,140) 845 ἴμ6 

ΔΏΏ.081) {τρις σςοἸ]εοἰεα Ὀγ Παγίυ5, δηὰ βἰαῖθς [παὶ ἢ6 85 δοςιι5- 

τοτηδά ἴο πηοὶὶ (μΠ6 ροϊά δηά Ροὺ ἰΐ ἰηΐο δαγίμϑη 7415, [ἤδη ἴο ὑγθαῖκ 

οΥ̓Ὠ τὴ6 οἷα δηα βϑἴογε αννᾶν {πε ἰηροίβ. Ηδγ. νἱῖ. 27 5ρεᾶκβ οἱ ἃ 

ϑοϊάθηῃ ρῥἰαπε- το δηα ἃ σοϊάδβη νίῃς ἰμδὶ Πᾶσὶιδ τεσεϊνεα ἃ5 ἃ 
Ῥγδϑεηΐ ἔγοπι Ῥγίῃΐιβ οἱ (είϊξηθ. [Ι͂π ἴῃς 5001] οὗ Χεογχαϑ᾽ σα Ρ 

{πΠ6 ϑραγίδῃβ ἰουπα ἰεηΐβ σονεῦοα ψ ἢ ρο]ά δηα 5ιϊνοσ, ροϊάθη 

σούς 65, ὑον]5 δηά οσὐρ8, ἀηα ὄνθὴ μο]ά δηά 5ιϊνεσ Κείι]65 (Ηδεγ. 

ἶχ. 8ο Δ). ΖΕ βολγιυβ (Ρεγδα, 161) β5ρεᾶκβ οὗ με ρο]ά-ςονογοά 
σΒδθοῖβ οὗ (Π6 ραΐδος (ο΄. Ουγί. 1]. 12; ν. 6; Αἰμοηθυβ, χὶ. 14; 

οἴου σϑίογοηοθϑ ἰη Βαδιηὶ., Ρ. 16). Το Ταγρυπ5 δηά ΜΙιΙαγαϑἢ 

τᾶ κα [με [οἸ]οννίηρς δά αἰ οη5:-- ὁ 

[5:-Ὁ [8 ποῖ τυτιτῖοη τῃδὶ πὸ 5Βῃονγοα 5 ψεδίίη, μυὶ, “ΝΆ Βα βδῃονοὰ 

ἢ 58 μἰογίουβ γτογαὶ θα ] ἢ,᾽ τμδἱ 15, [π6ὸ ψνϑα ἢ τπδὶ Πα σοπλε ἔγοπῃι μα 

ϑϑποίυδτγΥ, ἴου ἤεϑἢ δπὰ ὈΪοοα σδηηοῖ ροβϑϑεβϑ5 ἡ δ ἢ, Ὀὰϊ 4}} γε τ Ὀὲ- 

ἰοπ!ϑβ ἴο ἴῃς ΗοΪγ Οηδ, Ὀ]εββθα ΡῈ Ηδ! 85 ἰΐ 15 γι οη, “ Μίης 5 [86 5ῖἵνεσ 
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δη πΐηα ἴΠ6 μοϊά, 5δῖῖῃ} {πὲ τὰ οἱ ποϑίβ.᾽᾽ ἘΕνεσυ ἀδὺ ἢς βῃβονεά 

[ἢ επὶ 5ὶχ ἰγεδβϑογε- ΔΙΊ ΌΘΓΘ, 85 ἴἰ 15 νει οπ, “ν δ 1}, ρίοτγ, Κιησάομι, 

σΟϑ.]Π 1 η655, οσηδιηεηΐῖ, τεδίηθββ," ἰμδὶ 18, βὶχ ᾿πίηρβ. Βυΐϊ ψβεη [Ὡς 

15γδεὶῖεβ ϑὰνν ἴπεγε [ἢ νε556}5 οὗ ἴῃς ποιυβὲ οὗ [ῃ6 βδποίυδγυ, ΠΕ εσα 

οὶ ψΠΠἕἶὴρ ἴο τετηδίη Ὀεΐοσε εἶπα; δηα ἴμογ ἰοϊά ἴῃ6 Κίηρ, ἴῃς [ἐννϑ ἅτε 

ποῖ Ψ]]Πηρς ἴο ταπλαῖη Ὀδοδυϑε ΠΟΥ 566 1ἴΠ6 νε556]5 οὗ ἴῃε ουδὲ οὗ ἴῃς 
βδησίυδιυ. ΤΠεη ἴῃς Κίηρ σοτητηδηαεα ἢΪ5 5βεγνδηΐβ ἴο Ὀγίηρ ἴθ Οἴ ΒΟΥ 
ν6 5565. 

[Μ1. -ἰ δ ββονεὰ {ποτὶ Πΐβ στεαὶ μουϑεβοϊά. .. . ες 5ῃονεάᾶ ἴδε πὶ 
Ἦ15 νϑῦίουβ γονθῆϊθα ἔτοπι ἴδο ἰδηα οὗ 1586]... . ες 5ῇῃονεα οΚ νι ἢ 

ψνῃδὶ ὈεΪοηρεοα ἴο Εἰτη δηὰ ψ ἢ τ δὶ αἰά ποὶ Ὀεϊοης ἴο Βἷπ, κε τῆς 

στον ἴδμαΐ βἴγσυϊ5 οἡ 115 οσσῃ δῃα οἡ ϑοιηθοαν εἰ56᾽5 στουηά. Ηον ἐϊὰ 
ἴπ6 ττεῖςο ΒΒ ρμεῖ 80 τῇς ἢ νοὶ! ΒΕ. ΤἸδπῆυπια 8414, ἴῃς ουγϑοοα Νε- 

Ὀυςπδάηοζζαγ μδα Ὀγουρῃϊ 411 ἴπ6 νεδ ἢ οἱ ἴπς νου] ἱορεῖδμοσ ἔοσ Ὠϊτα- 

56}, δηὰ ἢϊβ ἐγε [εαγϑὰ ἴοσγ ἷ5β. γε ἢ. ΝΈΏΘη δε 58ν [μαΐ ἢε νγὰϑ Πδδγ 

ἀσδίῃ, ἢς 5414: 5η4]}1 Ἰϑᾶνὸ 811 115 ννοδ ἢ ἴο [5 ἴοοὶ Ἐπν]]- Μογοαδοῆ ὃ 

Ηςε Ἰοδάεά ἐξ ἀροη στοαὶ σορρεσ 5ῃ105 δπα βδυηκ ἴΠδ6πὶ ἰη ἴῃς ΕἸ ΡΉγαῖεβ. 

ΤΕΥ σψέγὰ ἴμθη αἰβοϊοβθα Ὁγ οὐ ἴο Ογτὰβ ἤθη ἢς ρᾶνε σομησηδηα ἴο 

γα θυ]ὰ ἴπε Τ  πΊρΙε, 85 ἰΐ ἰ5 ψττῖδη: “50 581} ἴῃς Ι,ογὰ ἴο ἢ᾽5 δῃοϊηϊεά, 

ει ἴο Ογτι5, “1 ψ1}} φαῖνε ἴῃες [πε ἰγεάβυγεβ οὗ ἀδυκηθββ, δηα πάθη τς 65 

οὗ βεογεῖ ρίδοἊς᾽᾽᾿ (15. 4ς)}. 

[Φ! - ΤῊΪ5 ννᾶ5 ἰεξὶ ἴῃ ἴῃς Βδηὰ οὗ Χεγχαβ Ὁγ Ουτυϑ 6 Μεάς, νῃο μΒαὰ 
ἰουηα {15 ἰσγθάϑυσο ἈΠ η με σδρίυτεα Βαρυΐοη, με ἀὰὺρς ἱπῖο {πὸ Ῥδπὶς 
οἵ [δες ΕυΡὨτγαῖεβ, δηὰ ἔουηα ἵμεγε όϑ8ο σμεϑίβ ζ.}} οὗ ρυτα φο]ά, αἀἰδιηοηάβ, 

ῬΕΥΪ5, δηα εἊπιεγαϊάβ. ἸΏ [8686 ἰγεδϑυγεβ πο μὲ αἰβρίαγεὰ ἢ15 
γν δ 1ἢ.] 

Απά πὲ εοϑείϊηθ55 οἵ μὲς κἰπρὶν ἀῤῥαγεῆ, |1ἰ. ἐμ ςοεὐἕἔηε55 οἵ {πὸ 

ογπαριοηί οὗ μὲς ργεαίπεδς. ὍΤὮς ἰδηρυάᾶρε οἱ (Π15 δπα οἵ {Π6 ῥγο- 

σραϊης εἶαυϑε ἰ5 ἃ5 γαδυηάαηϊ 85 (ῃ6 σἰδίθηθηίβ ἀσζὸ ὄχαρρογδαίεα. 

-- Μαηγ ἀαγς [Φ! - ἀπά τῃς ἔεαϑβί ἔοσγ 15 οβῆςϊα]5 ἰΔβί6] 18ο 4475]. 
Μαρν ἀαγς5 ἰ5 δῇ ἃςο. οὗ {της (Πᾶΐ 1ο᾽η5 οἡ ἴο μα α δαημᾳιεί 3; 

18ο ἀαγ5 15 Δἢ ἀρροβίτἷϊνο, ἀεδηΐηρ πλογα Ὀγεοίβεὶυ νῃδί ἰ5 πγχεαπὶ ὈῪ 

για ὅ4αγε. ΤὨδ εχίγδογαϊηδγυ ἰθηρίῃ οἵ [15 Ὀδηφιοῖ, 18ο ἀᾶγϑ, 

οΥ 4] ἃ γϑᾶσ, ἢ85 ἀγουββά (Π6 ψόηάεγ δηά [ἢ 6 ἱπογθά α} }{Υ οὗ σουλμα. 
ἴῃ 411 ἀρθβ. Μ|ΊἋ. ΔΌϑυγαϊν ϑυρρεϑίβ (παΐ 4} τῇδ δ 3, πα ἀαγς 

ΓΩΔΥ Ὁδ 2, 50 [δῖ τοΔ]Ϊγ {Π6γ6 ΨΕΓΕ ΟἿΪγ ς ἀᾶγθ; δῃηά {πα [Π6Υ ἃΓῈ 

οδ]]οὰ 18ο Ὀδοδιιϑα (ΠΕ Ὺ βθαπιθά (Πδΐ ἰοηρ ἴο (Π6 ορρσζεϑβθά [6 νν8. 

Θ0Πο. [Δ Κ65 18ο ἃ5 βυθοῖς οὗ ἴῃ ἀυγαίίοη οὗ ἰῃ6 Μαβϑίδῃ 5 Κίηρ- 

ἄοπι. Βοη., 54]., (Ἰεσγ., ΝΥ εϑί., Εἰςῃ., Βαυπι., ϑοοῖί, Εδν., ϑίγο., αἱ., 

τἰηκ (δὲ ([Π6 ψχονεγηοῦθ σου] ποῖ πᾶνε ἰεῖξ (ΠΘΙΓ ῬΓΟνΊΠΟ65 ἴου 

180 ἄαγδθ, 8η4, ἰμεγείογε, εσα κηἰεγίαϊηθα ὈΥ ΧΟΥΧχοϑ ἴῃ σοίδυϑ; 
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Ὀυῖ ἴΠογὰ 15 ποί (ἢ ἰοαϑὶ [ουπηάδίίοη ἴογ (ἢ]5 νίανν ἰῃ ἴῆς ἰδχί. 

1 γτὰ, Καὶ! δπὰ ίηςοκ. (4 Ο . 1}. αν 0. 31 πη.) ἴακα ν. “85 ἃ ρᾶγθη- 

16 515 ἀδϑοσι δηρ ἴΠ6 ὄνεηῖβ ν ῃϊσἢ ρῥγοσθαάθα (ἢς ἰδαϑί, γαῖ Ποὺ ἤδη 

ἴοϑα ψ Ὠ]Οἢ οσουττεα αυτίηρ [15 Ργοόρτοϑϑθ, ἃηα τορασγὰ ἴῃ6 γ-ἀδ 
[εαϑὶ οἵ ν. " 85 ἴη6 ϑδηθ 8ἃ5 (ῃ6 οὔθ ῇοϑθε ἀδβοσίρίίοῃ ἰ5 Ὀθρυῃ ἰῃ 

ν. ". ΤΪδβ 15 ποῖ ἃ παδίυγαὶ ἱπίεγργοίδίϊοη, β'ηος τὐῶς ᾿ς ὁποιυεά 

ἐμόν (ν. Ν) ἀοεβ ποῖ Ῥγορευῦὶν πιθᾶῃ “αἱ (ες επὰ οἵ ἃ 1:8ο ἀδγϑ᾽ 
ἀἰβρίαγν.᾽ Βεϑίάδβ, ᾿{ 1η6 ποῦ ]θ5 εσα ργθϑθηΐ ἴοσ 180 ἀδγϑβ ἰοοῖ- 

ἴῃ δἱ [86 ἰγδδϑιισαβ, ΠῸ γρᾶϑοῃ ἄρρθδβ ΨῺΥ ἴῃς ἰεαβί τηϊρῃϊ ποῖ 

ἢδνο ἰαϑίθα ἀυτίηρ (μδἰ ρετοά. Μογϑονοσ, αὐ ἐπε ῥεορίο ἱμαΐ τὐεγέὲ 
͵7ομπά ἐπ ϑιιδα (ν. 5) ἰ5 ποί (Π6 5816 85 μὲς οὗεϊαίς απα ᾿ἷδ σον 675 

(νυ. 3), Ὡς ἢ βῆονβ ἴῃδί [6 Ὀδησαεί οἵ ν." 15 αἰβεσγοηΐ ἔγογῃ {παι οὗ 

ν.". [ἢ βυρροτί οἱ {δεῖν Ιἀοητγ, Καὶ! ἀτρο5 Πδὶ ἴῃς οβῆςϊ4 15 δΔπα 

{πε σουγίίογβ οὗ ν. " ἀγα ὑγϑβϑηΐ δἱ ἴΠθ ἔεαϑί οὗ ν. " ((ύ. ν. "}}; θαΐ (ἢ 15 

15 δα βϑῖὶν Ἔχρ δίπθαά Ὀγ ἰῃδ βυῃρροϑβιίίζοη (πδὶ, δ που ρῇ ἴῃς τα 46 
ν5 ἰην!οἀ, [Π6 ΠΟΌΪ65 4150 γτετηδι ηδά ἴο ἴῃ βεσοηα Ὀθδησαιεῖ. [Ιῃ 

ἴαςΐϊ, [6 ῥεορίε5 απὰ ἐμὲ οὔεΐαὶ5 τὸ πατηθα ἰορείῃεσ ἴῃ ν. ". Κι 6} 5 

νίενν αἷβὸ ἀδιηδηάβ ἴπ6 δι ἾΓΆΓΥ δϑϑυταρίίοη οἱ δῃ δηδοοϊ ῖοη 
δἱ τ[ῃ6 Ὀορίππίης οὗ ν. "ἴο Γεβαμηα {π6 ἱπουρῆϊ οὗ ν. ν. γε πικιϑῖ 

Βοϊά, μβεγεΐοσγε, νὴ [Π6 τ] οΥἹΥ οἱ σογητῃ., [Π8ἰ (Π6 Δα ῖ ΠΟΥ τηθδἢ5 

ἴο 54Υ ἰμαὶ ἴσα ννὰβ ἃ δθαϑί οἵ 18ο ἀδγυ8, [Ὁ] οννεα ΌὈγ δῃοίῃεγ [δαϑὶ 

οὗ 7 ἀάγ8. ΑΒ ἴο ἴῃς ργορδὈ!γ οὗ ϑυςἢ ἃ σε γδίίοη, ΟΡ ΙΟἢ5 

ἀἰοσ. ὅδ867. εἰΐθϑ ἃ ρο- ἀδὺ ἀδρδυςοῖ οἱ Ὀ᾿οηγϑίι5 οἱ ϑυτάσιι5ε, πὰ 
Ετγαγ, Τγανεῖὶς, Ὁ. 348, τερογίβ ἰῃδι ἢδ Τουηά [εαϑί5 οἱ 51ῖχ τῃοητῃ8᾽ 

ἀυγαίοη δηλοηρ ἴῃς τηοάσδγῃ Ῥεγβίδηβ; Πδνογίῃ6 1655 18ο ἀδγ5 σὲ - 
ταδὶ 5 8 ἱποσγθα!]γ ἰοηρ {{π|6 ἴογ ἴῃς Κίηρ δπὰ 4}} [με οβῆς 415 οἵ 

[26 ΕΠΡΙΓΟ ἴο ΒΡΕΠα ἴῃ αγηκίηρ. 

1. Ὑ}] καὶ ἐξήτησε τοβϑα: οπι. 44 33: τηδὴγ οἵ (με ὨἰἰΞίογίςδὶ θοοκβ οἱ 

ἴὰᾷς ΟἿ. Ῥερίηῃ στ γ: (λυ5 Εχ., τ Κ., ΕΖτ., νψἢ ἃ β' τ ρ]ς γ σοπ͵]υποῖϊνς; 
1ν., Νὰυ., Δ Καὶ., 2 (Β., νι Υ σοηϑεουίνε δηὰ ἴῃς ἱπιρί.; [ο05., [., 1 5., 

2 5., Νς., ἢ πη, Ιῃ ἃ]}} [Πε8ὲ σᾶϑεβ, ἴῃς Ὀοοῖκ 15 πιθδηΐῖ ἴο Ὀ6 τεδὰ 

ἷῃ σοπηεοϊΐζοη ψ ἢ ἴμ6 Ομ δῖ ργϑσθαάδβ ᾿ὶ (50 4150 ροββϑίθὶυ Επυ. 1τἴ ἅπα 

ἘΖ. 11); Βοτς, βονανογ, βϑςἢ ἃ σοππεδοίίΐοη 8 ἱπηροββὶθϊθ. Μερ. τοῦ, 

Ζ', Μ|ἃ4. τα, Ψαίφιξ Εξὶ. ὃ τοά4, εἰαὶπι {πᾶὶ ἀνοσυννῆεσα ἴῃ ϑογίρίυτε 

ὯΝ) ἰηἰτοάυςεβ ἃ παγγαῖϊνε οὗ ἀἰβαϑίεσ. ὙΤ15 σοησεὶϊϊ 85 115 οὔγἰχίῃ ἴῃ 
ἴδε 5ἰγα δῦ βουπα οὗ Οτ. οὐαί, Γ,αἰΐη νῶ, “νγοσβ.᾿---"2}2}}] καὶ ἐκράτησεν 

1οϑα: οπι. 44.---ΦΎ ΦΩΝ 11 Ασομεγὶ 3: Ανιαχεγχὶς Ὦ: τ ͵ μνλοοἱ θ᾽: 
᾿Ασσυήρου 1,: ᾿Αρταξέρξου ὦ (90 33 Ὁ 1, ὦ εἰξεννεγο) : οπι. 44, τοϑα.----ΝΊ5] 

4΄ 
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οὔ. Κ τοι, Ε 800, 3: σι; σι Ὁ: οὗτος δὲ 44: τοῦ βασιλέως 1,.---ΦΥΘην 7 
οπι. Καὶ τξι, Ε 809, 3: τοῦ μεγάλου 1,: -ἰ ὁ βασιλεύων ο3ὃ ὑπάοτ Ἐ: Ηαυρΐ 
ἀεἸεῖεβ 85 ἃ ρ]ο55.---Ἴ9 5] οπι. τού: βεγε ροἰϊπίεα 85 ἃ ρίς., 85 ἰῃ 7... 22}, 
Ὀαϊ ἴΐ πιῖσῃϊ ἐαυδ}ν τν6}} Ὅς ροϊπίεα 85 ἃ που, Ἴ:Π “6 Κίησ.᾽ ΤΒε 

ΡῬίς., {ἢ σοτγεςῖ, Ἄὄχργθββϑεβ ἴπ6 σοπίιϊηυδηςς οὗ Χογχοθ᾽ συΐϊθ. τοῖα τ ΐς5 

Ὀπυδϑ081 νος ζδίίοη Μερ. τοῦ, Μιά., Ψαϊᾳ. ὃ το4άξ, ἘΔΘΏΙ, ἰηΐεσ [δὶ 

ΧΕΓΧΟΒ 88 δὴ ὑρβϑίαγὶ πὸ δα υϑυγρεοα [86 ἴἤγοπε. ΤῊΪβ ορἱπίοη ἰβ 
7υϑ! 86 α πεῖῖμεγ Ὀγ τε ΗδςΌ. Ἔχρτγοβϑβίοῃ ποῖ Ὀγ ἴδε ἔδοῖβ οὗ Ὠἰβίογυ.---ὙἼ"Ὲ]) 

τῆς ᾿Ινδικῆς ὦ: πάτα Ἧ,:-ἰ χῶρας τοβα: ἰ5 ἀοτίνεα ὈΥ δ5ϑἰ πι!]αἰίοπ οὗ 2) 

τοι γἼ)ν, ΒΙΟΏ σοττεβροπαβ ἴο Ατ. ἀπά Ν. Ῥεγβ. ΕΗ ἐπά, ϑγι. Ηεπάω, 

Αγϑπι. ΗΠ Ἰπάγο, Ο. Ῥεσβ. ΕΠ ἐπάμ, θεν. δέμάμπε. ὙὍὙΏδ Μαββοσεῖὶς νοςϑ]- 
ἰζαϊΐοῃ ἰβ ρθου ]Ἕαγ. ΕἼΟΠπὶ [Π6 ΔΠΘΙΟΩΥ οὗ πε σοχηδῖεβ νὰ 5ῃου]ά εχ- 

ΡῬεεῖ γτδίμεν ΗΠ Δ, ον Ἠεαδῆ, ἢ ἰλ6 δοςοηῖ οὐ [86 υἱίηα. Βετί. 

δηα ὅ5.δο. σοη͵οοΐαγε {πὶ {ὸ 45 Ὀεεῃ ροίϊπιθα ἴῃ τ 8 ΨΑΥ ἴο πιδῖς ἱΐ 

ΤΕΒΘ 1016 ἸΔὮ, δηὰ ἴἢυ.8 ἴο βιρρεβὶ [Πδὶ [6 Ὠεδίμεη νου] ἰβ ἀοοπιεα ἴο 
ἀεβίσυςτςοη. ὙΒε ψοσγά ὁὀσουγβ οηἱγν Πογὲ δηὰ ἴῃ 89. ὅ66 668. Τλές. 5. ν.; 
Ἐδαΐρμετ, Τῆες. 444. ς. υ.; ϑοβοξιεϊονἝζ, Αγίδολμες ἐθι Α. Τ᾽, ἡ. 43. 
--ἯΑΟῸ ΨΊ 01, Ἐὰν δ. ἐπε οτὸ ὑπάεσ Ἐ: οἱ. (Ώ.---Φ12]. ΤΉγες Καϑἢ᾽ 5 

ἃς Κπονῃ ἱῃ (δε ΟἿ'.: (1) ἃ ΒΑΡυ]οηΐδη ΡΘΟρΡΙῈ ἔγοπι Μϊο ἢ ϑργδης 

Νιγοά, [Βς ἐουπάεγ οὗ Βαῦγϊοη, Ετος, Αςςδά, (δἰ ποθὴ ἴῃ [ἢς ἰαπὰ οὗ 

ϑΒῖπδγ, Νίπενεο;, ἘΘΒοθοΙίἢ-Ισ, (δ δῇ δηα Εδϑεη, 4]} οἰϊὶεβ οσ τοχζίουϑ οὗ 
Βανγὶοηΐα δηὰ Αβϑγτὶα (ἢ. τοῦ 7). ΤῊΪβ ἀοιθ1]685 ἰ5 (86 88πὶ6 88 

[Ὡς Καξξε, ἃ ῥδορὶς οἱΐθεῃ πγεπιϊοηδα ἴῃ ἴῃ6 Βαργ)οπίδη οἵ Αβϑυγίδη ἰῃ- 
βου ρ[οη5, ννῇοϑα οτγἱρίπδὶ βεαΐὶ νγᾶβ ἴῃ ἴῃ τηουπίδ᾽ηβ εαϑὶ οὗ Βα γ]οηΐδ; 
ἔτοσαῃα Ὡς ΠΕΥ εππεγροα δρουΐϊ 1700 Β.Π., ςοπαιεγοαὰ Βδογ]οπία, δπὰ 

εϑῖΔ Ὁ]15η6α τῆς [Πἱγτὰ αἀγπαϑν οὗ Βαῦγίοη, ψνῃϊς ἢ τεϊσηθα ἔγοπι δρουΐῖ 
1700 ἴο 1100 Β.Ο. ῬοΙΓΏΔΡ5 ἴδ6 58 Π|6 Ρεορ]α ἰβ πηεδηΐϊ ἰῃ ὅη. 212. ΤᾺ ὶβ 

Κιδὴ 85 ΜῈ}} Κπονῃ ἴο ἴῃε εν ἰπ Βα γ]οπῖα; δπὰ ἰπ Μερ. ττὰα Ἐ. 

ϑδηημεὶ ἰάθη 1865 (ἢ ωδλ οἱ Επῖ. αἰ ἢ 1ἴ, ἀπ σοτηπηοηῖβ οἡ ἴδ ἔβεῖ 

(δι ἰΐ Ιὰν πεᾶῦ ἴο [πᾶΐϊᾶΔ. Ηε εἐχρ] αἱηϑ (ῃς αἰβηςυ ΠΥ ὈΥ βαγίηρ (μὲ ἴπς 
Ῥᾶββαζε πιθδῃβ, (δῖ, 7 ἃ5 ΧΟΥΧΟΒ γυ]οα ονοῦ [παΐϊᾶὰ δἀηὰ Κυῃ, 80 ἢς 
4150 τυ δὰ οΥ̓ΘΓ 127 ὈΓοΟνΊΠοΟ5, δηα σοΠΊραγεβ τ Κὶ. ς' (Επρ. 45). ΤΠ 5 
νίαν 5 4150 ἔο ]οννοὰ ὃγ Ζ, 5, ἀηὰ Μ|4., Ὀυϊ ἴἰ 15 ποῖ [86 παΐυσαὶ πιθδη- 

ἱπς οὗ (6 ἰδησυᾶσε. Ιπαϊΐὰ δπὰ ἄμμο ἅγα εν]άθηιν τηεδηΐ ἴο Ὀὲ (ἢς 

ΟΡΡοβίϊε ἊἽχίσγειημθβὲ οἱ ἴῃ δηρῖσε. Μοζβθονοσ, σμάὰ πιυϑί θὰ ἰηϑεσίοα 
Ῥοείοτε οὔὲν 12) ῥγουΐμοξς οὐ (ἢ 15 ἰηϊεγργείϊδίίοαυ. ἘδΌ ἰ5 (βεγείοσγε σοῦ- 
τεςῖ, ἰῃ ορροβίἴοῃ ἴο ϑδαιμμοὶ, ἰῃ βαγίηρ ἰμδἱ ἰ δάδῶ ΔΥ αἴ οπε ἐπὰ οὗ ἴῃς 
ποτ] ἂδπὰ με δὶ ἰῃς οἵμεσ επὰ. (2) Τοῖς ἰβ ἃ με ἴῃ θοῦ 

Αταρὶδ (απ. 1οϑ ἡ: Ῥ᾽ Νυ. 121 Ε; ο΄. ἔχ. 2᾽5. 3. 7; ΗΌ. 37 2 (ἢ. 21:6; ΡΒ. 

αἰςο ὅσῃ. 212 Απὶ. 97 138. 2οῦ 2 (ἢ. 143. ὙΠ ρρϑδγβ ἃ5 Κῦξι ἰπ ίουγ 

ἰπβουρίίομδ οὗ Ἐβξαγῃδάάοῃ (ΠΟ ΚΙεσ, Αμονίονμα σοῖς Ἐογδομμηρβέη, 

ἰϊ. 8, ι8;,; Κπυαίδοη, Οεδείς απ ἀεπ δϑομπεηροίί, Νο. τοδ; ΚΑΤ. 3, Ρ. 80). 

Οἱ ἴῃε Αγαρίδη Κμδ 566 Δ ΠΟΚΊοσ, Αἰμεοιανιετ ἑοῖς υνπεγεμοκερρεη, 

Ῥ- τός δ; “Μυβϑγῖ, Μεῖυβηα, Μα'ΐπ," ΜγΥΊΟ0. τ8οϑ, 1, Ρ. 47; 4, ΡΡ. 
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1:-το; ΚΑΤ. ρ. 144; Ομεγῃε, Ατί. “Ουβλ᾽" ἴῃ 581). ΜῈ τδἰ58 δου 

Αγαρίδη Κωσὰ, (6 Κμδμβ οὗ Εδι. τἱ ἰ5 Ἰθεπδοα ὈΥ Μαγ. δπὰ (Ἰεσ., 

οὨϊεῖγ Ὀεσαυβε {ΠΕ τεραγὰ ᾿Αμαβηνδγόβῃ 85 ἴῃς βᾶπιὲ 85 Ατίδχεγχθβ 
ΤΙ οὐ πὶ πηδηι5, ἀπά ἰπ 8 ἀδΥ Ῥεγδβίδῃ συὶο Ἔχιθηαθα ἢο ἔυσίμοῦ ἴΠδη 
Αταρίαὰ. (3) Ψωδὰ ἀεποίεβ Εἰηϊορίδ, [6 τηοάσσῃ Νυρὶδ (15. 181 3)ΞΞ 
2 Κ. το" ΖῥὈ. 319 ΕΖ. 20:0. Ι[Ιπ Επγρί. ἰἴ ἄρρθᾶσβ 85 ϑξ, ἴῃ Α5. 85 

Κῶξε. ὙΤΪ5 15 ρσοῦδοὶν ἴδε Κωδλ τηθδηΐ ὈΥ οὐγ διυῖμοῦ (80 ὅ6σ., 58ῃ., 
Μαὶ., δηὰ 411 γεςεηΐ σοτητηδηϊδίοσθ). (( 85. [ῃηΚ8 ἴμδὶ Κωσὴ 5 ἃ βεη- 
Ἔγδὶ πᾶιηδ ἔοσ ποιηδαϊς ρεορίθβ, ἀπαὰ υπαογβίδησβ ἴὶ οὗ ἴῃς ϑογίἱΔη5 οὐ 

ἴ6 πογίννεβὲ Ὀογάοσ οὗ (86 Ρεγβίδῃ δι ρῖγο.)---"2 2] ὑσ. σρεν 3: οτὼ. Ὁ.-- 
ὉΣἽΦΡ] ρσ. 3); 90.- -π)ν10} χῶραι (ἦ 1,: γ2}9 ζδ:: δῇ Ατδπι. Ἰοδη-τνογὰ 
(Πδὶ οσουΐβ ἴθ {ἰπ|65 ἱπ ΑΥὙδπ). βεςιοηβ οὗ ἴδε ΟἿ᾽. (ο΄. ὅγτ. "πεαϊηία, 
Ατ. »κκαΐϊμεν, "εἶϊγ᾽). Ι{ ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶσγ ἰπ Ηδν., ἜἼχοερὶ πῃ (με Ἰδίεσ 
ὈοΟΐΚ5 οὗ ἰῃς ΟἿ᾽. (τύ. τ Κ. 2ο!"- 15. 11. 19 ΕΖ, 2' Να. 1 Ες. 28 ς7 1,81}. 1ἱ 

ΕΖ. 195 η. 83 113} δηά 20 {ἰπ|65 ἴῃ Ε51.). 
Ὡ. ὉΠ Ὁ5552] οὔτι. 3 311,: Ηδυρὶ το͵εοῖβ 85 ἃ ρμῖοβϑβ.--- 29] εγε ΟὨΪΥ 

πῃ ΟἿ. [32Φ3 ϑ5θϑβ ΙΏΟσα παίυγαὶ, θυὰϊ ΓΦ 15 βιρρογίεα ΌΥ ὦ ὅτε 
ἐθρονίσθη ἀπιὰ 1, ἐν τῷ καθῆσθαι. ὙΠ6 ΡΉΓΑβ6 Ἔχργοβϑοβ ἴῃ6 Ῥερίηπίησ 
ταῖμοσ ἴδη πε σοπίπυϑηςε οὗ [με δοίίοη (φῦ. ΜΌΏΙ]οσ, 5 γμαα, ὃ 111). 

Οπ ἴῃς υ6 οὗ 9, σύ. τ 5. ς19,. ὅεε Δ ἸΠΟΚΊεγ, ΜΥΟ. χὶ. Ρ. 21, δμὰ 7 δοοῦ, 

ΖΑΤΊΥ͂Ψ. χ. Ρ. 281.--- τ νϑην 1905] οἵω. ν ἙΝ ςς, τοϑα: Ηδυριὶ ἀε- 
Ἰεῖεβ. ΦυνΦτν.---Ἴ50 5] οἵη. 1..--οὶ 9 --}}] οτλ. Φ (ο3Ὁὺ Πᾶ8 ὑἀπάδσ Ἄ): 
115 ρῇγαϑβε 18 υϑεὰ Οτἱὺ ἰῃ Ἰαΐεσ Ὀοοκ5 οὗ ἴῃς ΟἿ᾽. (6.5., 1 (ἢ. 2210 288 

2 (ΒΒ. γ18, [πῃ δαυοῦ θοοκβ τὰ Βηά Ποῦ νΌ9 ἢ} (1 Κὶ. 5).--ϑὴ] 
οι. 3 ὦ ἢ 1,.--- πὴ 7902] οτὰ. 1, Ἐ:: δηβαη εἷνΐας γερηπὶ εἼμ5 ἐχ- 
ογάΐμνε ζω, 3..---ἸΦῈΦ)Ὶ ϑυδὰ νὰ8 ἴΠ6 σδρὶῖα] οὗ δηοίεηϊς ΕΠδπὶ 85 δα Ϊν 

45 ἴῃς (Ὠϊγὰ τι] οπηΐυ πὶ Β.6., πα ννὰ5 ἴῃς βϑδῃοίυδγυ οὗ ἴῃς ρτεαῖ σοα 655 

ΘδυΒηΐπακ. Αἱ ἢγϑὶ 1 ννὰ5 βυ ]οςὶ ἴο Βανυ)οπία, δηὰ ννᾶ5 γυϊεὰ Ὀγ ἃ 
βαϊεξὲ οἵ νἱσε-Κίηρσ; Ὀμὶ ἰἴῃ 2280 Β.0. ἰἰ ἀφοϊαγεα 1158 ἱπάθρεπάδηςο, δηὰ 
ἔτοτῃ (815 τἰπ)ὸ ἰοσνναγάὰ θεοδηλθ ἃ ἔοσγαϊ δας δπίδροηΐδὶ οὗ Βδυγίοη. 

Αϑουΐ 2ϑ8ϑοο 8Β.6., δοοοσαϊης ἴο ἴ8ε δῃπ8}5 οὗ Αβδυγδηΐραὶ (Κασδανι 

Ογϊέπάεν, νὶ. τογ; ΚΒ. ἰϊ. Ρ. 2ο8 3), Κυιγηδθυηίςε, Κίηρ οὗ ΕἸΔπὶ, οἂτγ- 

τἰοὰ {1 Πὸγ {86 ἱπιᾶσε οὗ ἰῃς σοά 655 Νδηδ οὗ τες. [1 νγὰ5 ἀου Ὀ11655 

8190 [ἴη6 τοβϑίάδεηος οὗ Κυιΐγ Τιδυρσαιηαγ, [Ὡς ΟΠμεάογὶδ' οπιεσ οἵ ὅση. 14. 

Αδοιΐὲ 1350 Β.6. ἰΐ νγ8ἃ8 σοπαυεγεαὰ ὈΥῪ Κυτίχαϊζυ 11, Κίηρ οὗ Βαθγίοῃ, 

δηὰ βοπῖε οὗ ἰῃς βροῖ! ἴδ κεὴ ἴῃ 2280 Β.6. ννὰ5 τεσονεγεὰ (ζ΄. ΗΠρτεςῆι, 
Οἰὰ Βαδ. ] πον. 1, Ῥατί ἱ. Ρ.. 31). [Ιπ ἴῃς ἵν εὶ Π σεπίυγυ ἴΠ6 4065 στ σα 

δραῖη ἰυτηεά, Θμυϊγυ -Ναδυηίε, Κίηρ οὗ ΕἸδπὶ, ἃπᾶὰ ἢΪἷ5 δοὸὴ Κυιὶγ- 

Ναθδυηΐε οοπαιετοα ΒΌγ]οηΐα δηά οςαττὶεα 115 5001} ἴο ϑ0υ3Δ. Ατηοῃς 

ἴδε οδ͵εςῖϊ5. ρ᾽υπάετεά νγὰβ ἴπε 5ἴο]ε ςοπίδίηἰης [86 ἑδπιουβ οοάς οἵ 
Ἐαυητηυγαδίὶ, ἀἰθοονεγεα ἴῃ ϑυ8α ὈΥ ἴπε ἘΤΕπΟἢ ἐχρεαϊίοη ἰῃ 1897-0 

δίοης ἢ οἴπεσ ἱπηροτγίδηι ΒΑΡ. τηοηυτηθηΐίβ. Αἰΐοεσ (ἢ τγίϑε οὗ Αϑϑυτίβ, 
5.34 Ὀδοδτηε ἴῃς 8}}γ οὗ Βα γίοῃ δραϊηϑί Νίπενεῃ. ΤῊ Ϊ5 ἰεα ἴο ρσγοϊοηρεοά 

δΔη4 ὈΪοΟΟΥ ννᾶγβ, νυ ὶς ἢ ἐπάεα ψ ἢ {με σαρίυτε οὗ ϑι1ι58 ΌΥ Αϑῃυγ δηΐραὶ 
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δρουϊ 625 Β.σ. Τῆε ἱπιᾶρὲ οὗ Νηα, ψ Βὶς ἢ δὰ Ὀεδδη οδττί θα οΗ͂ τό3ς 
γδᾶ 5 Ὀεΐογο, 858 Ὀγουρῃϊ Ὀδοκ, ἀπά Δ Ἔποσπιοι8 ὈΟΟΙΥ νγᾶ5 σδρίυγεα 

(Καξεαρε Ογἑπάεν, νὶ.). ὅ80.84, Βονψενοσ, βοοὴ σγενὶνεα ἔγομι ἴῃς ἀἰδαςῖοσ, 

ΔΠ4ἃ ψἰ ἴῃς ἀεοϊῖης οὗ Αβϑυτία Ὀεσαπια ἃρσαΐη ἴΠ6 σδρὶ4] οὗ ΕἸδπ). 

Αδουϊ ςοόύ 8.σ. ἰΐ [611 ἃ ὑσγεὺ ἴο ἴδε Μοάο-Ρογβϑίδη πιϊρταϊὶοη (ς΄. 7.ε. 

493-39), δΔηὰ ἴδε οἱά Ε]Απλιτὶς ρορυϊδιίοη χανε ΨΥ ἴὸ ἃ πενν [π60-Ευτο- 

Ρεδῃ τᾶσθ.0 Ὀυσίηρς ἴμ6 Μεαϊΐδη βυργειιϑου, ϑ.58 νγᾶ8 655 ἱπηροσίδηϊ 

ἴηδὴ ἙἘςδαΐδπα (Ηεὺ. Αςδτηεῖδα, ἘΖγ. 63, ἰὴς τπηοάογῃ Ἡδηδαάδη) ἴῃ 

Μεάϊα; ὈυϊΪ ψΒδΩ ἴΠ6 ΒΟΘΕΙΊΟΩΥ ρᾶ556α ἴο Ῥογβῖα ὑπάοσγ Ογτυβ δπὰ Ὠϊς 

5.1 ΠΟ Ο 58 8, 511.38 ἀρδῖῃ Ὀδοδῖης 186 Ἑ(Ὠϊεῖ σαρὶΐ8] οὗ {πε επιρῖτε (φ΄. θη. 82 

Νε. τ). Χεποόρβοη (Ογγορ. νἹἱῖϊ. 632) Ξαγϑ (δῖ ἰϊ νναβ πε τυϊπίοῦ τεϑίάεπος 

οἱ πε Κίηρβ, ψῃ}]Ὲ Εςθαῖδηα δηαὰ ΒαΌυ]οη ψεγε {86 ΠΏ ΠΊΟΓ Γεβ ἀθῆσεβ 
(ψ΄. ἘΖε. 6...). ὍὌὮο οἰαϑβϑὶςδὶ τυτίϊογϑ σοηϊαϊῃ τ ΩΥ 81} 3] ΟῊ8 ἴο 115 ΜΕ 8 ἢ 

δηά ἴο (με βρἰεπάουγ οὗ ἴῃς Ὀυϊ]άϊΐηρβ ἐγεοῖϊθα Ὀγ πὸ Κίηρβ οὗ Ῥεγβῖδ (ς΄. 

Βδιυπ., Ὁ. 18 3.).. Τὰε εἰν σοητϊηυςα ἴο εχὶϑδὶ ὑπάοσ ϑαβϑβϑδηΐδη σαϊα 
δηα τῦᾶβ ποῖ δρδηθοπεα ὑη1}} βοπλα {πὸ ἴῃ ἴῃς ΜΊαα]ε Αχεβ. ὍὨε ναϑὶ 

851ΖῈ οὗ (δε τηουηάβ [μαΐ πονν τᾶ Κ ἰἴ8 δἰΐε 15. ἃ νυν] π685 ἴο ἰἴ5 δητ 
δΔηα ἔοσιῃεσ βίοσυ (38εε 1οὗϊζυ5, Ολαίάδα αμπὰ ϑιμδίαπα (187), Ρ. 343 7.; 

Νευθδιεγ, σέοργαῤῥίε ἀμ Ταἰνιμά (1868), Ρ. 381; Π εἰ Ζϑ οι, ὕ7ο ἰαρ 

ἄας Ῥαγαάΐες, Ὁ. 326; Μπιε. 7δπε Ὠἱουϊαίογ, 4 δμδ5ε, ομγπαὶ ἀες ἔοα- 

165 (1887); 1α Ῥεγϑε εἰ ἰα ϑιωδίαπε (1887), σδρ. χχχίχ; Μ. Ὠἰευϊδίου, 

1 Αογοροίε ἀδ ἰα δμ5ε (1800), ἰΓδηῃϑιαίςα ἴῃ ραγί ἱπ 7 διαρεὶ, α5 Βμελμ 

Εδιμδν; ΜΝ ΠΟΚΙογ ἱπ Ηεὶπιοὶί, γ οἰ ρεσολτολίθ, Δ. (1901), ΡΡ. 91-1ορ; 

ΒΙΠΟΥΌΘΟΚ, ϑμσα, εἰπε διμάϊε ων αἰΐεπ Οεεδολβίοίίε ῬΜεςίαδίοης (1803); 

Ὡς Μοτγρδη, } ἐϊέραϊοη ἐπ Ῥέγϑε (ρῖνεβ δῃ. δςσουηῖΐ οὗ {πε ΕἼΕΠΟΒ ἐχςᾶ- 

ναῖίοπβ; νοΐ. ἰδ., ὈΥ ϑ΄.ΠΕῖ}, σοηίδίη8 ἴῃς 7Τεχίες Εἰανεμέφμες εἰ ϑδένιν. 

ἐἰφμε5); (αγζοη, Ῥεγσεία, ἰδ. Ρ. 300.--- 52] ΝΣ 2 θ᾽: δῖγία (Ὁ: ἰ5 ἃ Ἰοδῃ- 
ψόοσα ἔγοπι ἴδε Ασάτα. {πᾶἰ ΔρῬεδγβ ΟἹΪῪ ἴῃ ἰαΐε ΗςὈ. (ἀραγί ἔγοτῃ Εϑί. ἴῃ 

Νε. ᾿ἱ δὴ γ51 (ἢ. 29᾽-19 θη. 82. [Ιπ Α5. 1ἴΐ ἀρρεδγβ ἰῃ [πο ἢ. ἔογτη δέγέω 

8ἃ5 ΘΑ 845 ἴπε ἱῃϑογὶρίίοηϑ οὗ ΘΒδ τη η θυ 11 (Π εἰ ἴΖβοῖ, 45. ΗΤΡΒ. 

Ρ. 185). [Ιῃ Ῥεῖβ. 1 ἌρΡεδγβ 8ἃ5 δᾶγω, πὰ ἴῃ 5,κγ. 8ἃ5 δωγα, δαγὶ ((΄. 

ΒΏΒ. 5. ν.). ἴῃ Να. 25 16 πᾶπὶα ἰ5 Δρρὶ)εὰ ἴο ἃ 5ἰγοηρῃοϊὰ πεᾶγ ἴδε 

ΤδηΊΡΙς, Ργο ΔΟΙΪΥ ἴῃ βᾶτης 85 ἴπε ἰαῖοσγ ΑΚγὰ οὗ με ϑγτίδηβ ἰὴ ᾿ Μᾶς. 

δηὰ 705. Αἰζεῦ ἴῃς ἀεδίγυοσζίοη οὗ [ἢ Ϊ58 ἰογίγεδβ ὃν ϑἰπηοη ἴῃ 142 Β.6., 

δηοῖποῦ οἰϊδ 6] τνᾶ5 Ὀ.}1 ποτ οὗ ἴμε Τδηρὶς, ψ Ὠϊ ἢ ννᾶ5 4150 ἰζηοννῃ 
ἃ5 "2 (ὦ βάρι5). ὙΤ ΪΒ τῦᾶϑ συ ΘΟ ΠΥ τέρα Ὀγ Ηετγοά υπάογ τἢῸ 

πᾶπι οὗ Απίοηϊα. (ὦ δῃὰ 33 ἤεζε, δπά 1, ἰπ τό, βανε πόλις δηὰ οἰνέξας, 
ννὨΪϊοἢ Ἰοδά5. [4ῃπ ἴο ςσοη͵δεΐυγε {πμδῖ {πῸ οτίρῖπαὶ. τοϑαΐηρ ἴῃ Ἦ να ὋΣ", 

Ὀυὶ ΖΏ ἴῃ τὸ 28: 5 ἢ45 Τ᾽ μεδαγὶ, ΜὮὨΪΟΝ ΤΕΡΤΈΒΕΩΕΞ τῇ βάρει ἴῃ ἴῃ Οτ. ἔτγοτη 

ΜὨΙΟἢ 1 τὴδϑ (γα ϑ]αίεα. 

8. οπι. Ὦ..--- οὖν ΓΦ 3] οπι. 1,.--τὐῦ 85] καὶ ὁ βασιλεὺς 1,.--- Γι ΦῈ] 

Ἔργαπάε 3. (Ὁ 44, 74, 76, 120, 236.--- 555] 50. 9}: οπι. (Οὗ 1,.---" "7 τοῖς 

φίλοις (ὦ: τοῖς δούλοις 216: τοῖς ἄρχουσι 1,: τοῖς φίλοις αὐτοῦ 44, 71, 74, 76, 

120.----Ἰ Ἴ2}}} καὶ τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν Ὁ: οπι. Ι,.---ὐ Ἴ.ι -ῦ ] οὐ. ῦ 
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(ΔΝ Πδνε).---Π] καὶ τοῖς ἐνδόξοις ὦ: τῆς αὐλῆς (03)».) 1.: Βεΐοτε δ 
ὍῈ ΠΊυΒῖ ΞΌΡΡΙΥ "Ὑ). Φ καὶ τοῖς λοιποῖς τεργεβϑεηῖβ Δ οὔ χίηδὶ ἼΜΝΦ), 

νυ ίοἢ ἰβ ἃ οσοττυρίίοη οὗ "Ἴ2).---..5] Ὀ05 βοὴθ ἼἿοάά. ἱποοσσζεςίὶγ.--- 

Ὁ ὉΩΔΟΠ] καὶ τοῖς ἄρχουσιν (ὦ: καὶ οἱ ἄρχοντες 1,. ὈΛΌΓ ΟΠ 15 σοΙ- 

ΤΏΟΠΪΥ τεραγαάδα 45 ἴπε Ῥοτβ. νογὰ ἡγαίανια, ΜΆΘΩ 15 ἴδε εαυϊναϊεηὶ οὗ 
ΚΓ. ῥγαίμκανια ἀπὰ Οτ. πρῶτος “βτϑί.᾽ [11 οσουγβ εἰβενβεγε ἰη ἴῃς ΟἿ. 

ΟὨΪγ ἰπ 69 δῃὰ Πη. 1 (ςΥ. ἴῃ ροββαγυ ἴῃ ϑρίεσοὶ, δὲς αἰῥεγς. ΚεἠίηδοΝν., 
Ρ-. 232; [,ἀρφᾶτάς, Αγηοηΐδοῖς διμαίξη, ὃ 2280; Οες. Αὐμαπαάϊμηρενι, Ὁ. 

282 7.). ἩΗδυρὶ, 4“π|. ὕομγη. Ῥλῖ!., χνὶϊ. ἢ. 490, ρῥγοροβϑεβ ἴο σοηῃπηεςί ἱΐ 

ἢ Α5. ῥαγξηριῶι, “οἸάεγβ᾽ (Π εἴ Ζβοῦ, 45. ΕΒ. ν. 5.46. Μώ. 

8 Πα οἴδπεσ σοπηπΊ. ἱποούτεςι τεραγὰ ὈΌΓ ΟΠ 85 ἴπε τουδὶ Ὀθοάγ-σιυαγα. 

ἘΔΘΏΙ δἂπὰ Εἰ πιδὶ Κηον ἴπαὶ ᾿ἴ ἰβ ῬΕΥβ. δηά ἱπίεγρσγεῖ ἴδ σοσγεςῖ]γ.-- 
ΦῚ] τῶν σατραπῶν (ὦ: οπι. Ι,.--Γ Ὁ) 10] μδσδοῦ (Ὁ: οὔ. 6ὖ.--- γ)}5] 

καὶ μετὰ ταῦτα (ὦ (ο2ὺ ὑπάεγ ---}): - Ἰδιλγδλον .:λούήολο ΄.. 
4, οἵη. Κ:.--Σν 2] μετὰ τὸ δεῖξαι αὐτοῖς (ζξ: εἰς τὸ ἐπιδειχθῆναι 1,: 

ἔδειξεν αὐτοῖς 44, 71, ηό, τοό, 120, 226: (δε ἰηΐ. ψ ἰ 3 ἀεποῖεβ οοηϊίπυ- 

διίίοῃ οὗ (πε δοίίοῃ, ἐ.6., [86 ἀϊβρίαγ ψεπῖ οἡ 8}} (ες {ἰτης {παῖ [86 ἔεαϑί 

Ἰαϑίθα. [πβιεδὰ οὗ ᾿γμΠ3, “Ἷη ἷ5 βΒῃονηρ, νὰ βῃου]α πδίυσα!]ν ἐχρεοῖ 
ὈΣΝΊΣΣ, “ἷἶπ 5Βῃονίηρς ποτ᾽ (σ΄. 705. 55). ΤῊΪ5 15 βυρρογῖδα ὈῪ αὐτοῖς 

ἴη ὦ, δηὰ ἰ5 δάοριεὰ ὉΥ Βυ}}. ἩΗἩδυρὶ τεχαγὰβ τμὶ8 845 σταϊυ οι. 
---Ἴ52] Ἰμϑωΐο Θ: οπι. ὦ (930 888 ὑπάογ 3).--οἸ 0] τοῦ βασιλέως 
Ι,.-- »»] 50 Μα5. (Βδεγ): 2) νᾶγ. Ο Γ᾽ (β8εε Νογζὶ, αὐ )ος.): δι. γγϑν 3. 
ἋΡ" 5 ΘΟΠΊΣΊΟΠΙΥ υϑεα ἴῃ Εδῖ. ἰπ ἴῃ6 ϑθσοπάδσυ 86η56 οἵ “δοπουγ᾽ 

(ςζ. τ39 68. 6 819), Ὀυϊ πετε ἴῃς ρΡάᾶΓγ8}1 6} 15πῈῚ ἢ ἽΦ, ἴῃ ἴδε ῥτγεςεαΐης 

εἶδυβε ἀεπηδηάϑβ ἱμαὶ ἰΐ 5ῃου ]α Ὀὲ ρφίνεη 115 ὈΓΪΠΊΑΓΥ πηεδπὶης οὗ “Ρτεςοῖοι8- 
Πε58.᾿-- ΓΝ], ὈΓΠΊΔΓΪΥ ὁεδαῖγ,᾽ “ογηδπιθηΐῖ, 15 υϑεὰ οὗ ΜΟΠΊΘΠ᾿ 5 

ΒΠΟΓΥ 15. 315, οὗ ψαγπηεηΐβ 15. ς2', οὗ 7εννε 5 ΕΖ. 1617. 29. 2426, δηᾶ οὗ ἴΠ6 

ΔΡΡΆΓΕΙ οὗ ἴῃ Ὠίσῃ ρῥγίεϑὶ ἔχ. )λ8:.- 9. Ἡξετγε ἰΐ 566 118 ἴο Γαΐου ἴο {Π6 τε ζα δα 
οὗ 16 Ῥεγβίδῃ ποπᾶγοῆ. Οη ἴδε Ὀα5ὶ5 οἱ ἔχ. 2)83, Μερ. τ2α διὰ Μτ. 

Ἰηίεγ (αὶ Χεῦχοβ ρυῖ οα {πε τοῦεβ οἱ ἴῃς Εἰσῇ ρῥγοϑὶ (παὶ δὰ Ὀδεδη 
οΔιτίοὰ οδ ὉῪ Νεδυςμαάπεζζασ.---ο Υ} --ρ ΓΝῚ οπὶ. 44, τού.--- 
1,0 5}] 50. ΤΏΔΗΥ οἀὐά.: Ἰρῦγ Β' Ο ΒΑ. Ο: οὔ. 1, 52, ὅ4, 243, 248, 

Γ, ΑἸ4.--- 2 Ὁ)2 οὔ. ὦ 1,.: Ηδυρῖ τεραγὰβ 85 ἃ ρίοϑβϑϑ, οἵ  δἰϊεγηδίε 
τεδάϊηρ, ἴο 1Πε6 [ο]]οννίη.---- Ὁ) ΩΦ] ὑσ. ἐν Β, ρυ. ἐπὶ Ν 1, Ν, 44, 71, 74, 
η6, τοό, 120, 248, ΑἸ]ά., ςς, τοϑα.--- ΝῸῚ] οπ]. 70. 

ΧΕΆΧΕΒ ΑΙ50 ΜΑΚΕΒ ΑΝΟΤΗΕΕ ΒΑΝΟΌΕΤ ΕΟΒ ΤῊΗΕ ΜῈΝ ΟΕ ΤΗΕ 
ἘΟΒΤΈΕΘΒ ΟΕ 5ῦ8., ΑΝ ΝΑΒΗΤῚ ΡΟΚ ΤῊΗῈ ἌΟΜΕΝ (1":"). 

δ. Α4πά ιὑμόη ἐμεδε ἀαγε τὖὐεγε σοι ῤίοίε]. Ἐ. ϑάγχμθὶ Πο] 5 
(Μ:τ. αα. ἰος.}ὺ ταὶ ἴῃς εαϑί οἱ 7 ἀαγϑ ψῆοβε ἀδβοσρίίοη Ὀθρὶη8 

ἤοΓΟ, 15. πο μά δα ἴῃ (Π6 18ο ἀδγβ οὗ (ῃ6 ῥγενίοιι [εαϑί, 1.6., δί(οσ 

173 ἀδγϑ ἴῃε σοϊῃσηοη ΡΕΟΡΪΕῈ ἡνεγα δατμϊ θα ἴο ἀϊηα νυ {Π6 ΠΟΌΪ65; 
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50 αἶβϑο [υη., Ὠτιι5., Ρίβε., Μ4]. [πῃ ἀσίεηςε οὗ {15 νίονν ἴἴ 15 βαϊὰ 

[μαι [ποτὰ 15 πὸ ἀδϑοσρίίοη οὗ (δ ἔεαϑίὶ οὗ 180 ἄδὺβ 1}]655 ν." Ὀ6 
ἱποϊ πα εα ἴῃ ἴΐ, (μαι [Π6 ΠΟΡΪ65 ψψογα ρσεϑθηΐ (ν. "}), δηα {μδΐ 4} [μδὶ 

ψν ΓΟ ουηα ἴῃ 5.584 ψεσε ἰην δα (ν. 5), {.6., [ἢ 6 ΠΟΡΪ]65 ἃ5 ννῈ]] ἃ5 {μ6 

ΠΟΙ Οἢ ΡΘΟΡΪ6. Οη ἴδε οἴδοῦ βδηά, Εδὸ (ΜΈ|4. αα ἰος.}) ἀπά πιοβὶ 

ςοχητη. ΠΟ] {πδὶ [ῃς βενεῃ ἀδγϑ [ΟἹ] ονγεά ἴῃς 18ο ἀ4γ5.---ἰ: - ΤῊΣ 
Κιηρ 5αἷά, Νονν 1 Μ1}} τηδῖκο ἃ θαηαιοὶ ἴογ [Π6 πῃ Δ η 15 οὗ ΤΥ 

οἷν 8η4]7 ἐπε Κήηρ νιαάδ α δαμφμεί ἀπμγῖγρ δευοη 4αγ5]. Νεῖ. [Ὠἰη Κ8 

[πδι [ἢ15 ννὰ5 ἴῃς νεααϊηρ εαβί οἱ ναβμίὶ, ἀπ σοιαραγεβ ἴ ἢ τς 

να αηρ [εἀαϑὶ οὗ ΕβίΠοΥ (2:5). (45. σοιραγδοβ ἴῃ βενεη-ἀδὺ [εδϑ5ί5 

ἴῃ ἴῃς Θῃδῃηδι ἢ οὗ ΕἸΓΑιΙΒΙ.--- ον αἰϊ ἐπ6 ῥεορίε), ἱ.6., ἴογ 411 1ῃς 

ΙΏ6η. Τῆς Ψψοιήθη ΨΈΓῈ ἰηνίοα ἴο δηοῖμοσ Ὀδησαμεῖ ρσίνεπ ὈΥ 

γδϑιὶ (ν.").---ἰ δ: -Ἐ οἵ ἴῃς Ποιιϑε οἱ 15γ86]]. ΤῊς δα ἀϊτίοῃ 15 ἀπε ἴο 
8ῃ. δηςϊδηΐ ᾿ηἴογθηςα ἔγοτσῃ ἴΠ6 νογάϑ αὐ ἐδ ῥεοῤίο, ἰμαΐ [ενν5 ταυϑὶ 

Πᾶνε Ὀθδη ργοϑϑοηῖΐ δἱ (ῃε θδησαεί (τ΄. Μερ. τ2α).---ΤἼ αὶ τὐεγε 7ομμα 

[ζ -Ὁ 9 πη6Γ5] ἐπ ϑέδα ἐπι 7ογίγοδς [δι - ννῆο ψογα σουηίεα διηοης 
1η6 ὉὈΠΟΙΓΟυΓΏΟἰΒοα ᾿ΠΠδΡ ἰδη5 οἱ ἴῃς ἰΔη 4]. Τεγε ομμά ἴ5 ποῖ [Β8 

5816 85 ἰυεά, Ὀὰϊ ἀεηοίε5ϑ ἴῃο56 0 αἱ {π6 {ἰτλ6 ὨΔΡΡεθηθά ἴο θὲ ἴῃ 

1Πη6 ρῥΙαςθ, ΨΒθίΠΟΥ τοϑιἀθηΐβ Οὐ νἱϑίίοσβ (ςύ. τ (ἢ. 2917 2 (ἢ. 343 

ΕΖ. 8:9); [ῃδἱ 15, (15 Βεσοηα ἔδαβί ᾿Ἰηο! δα ποῖ οὨΪγ ἴποϑε ψἢο δά 
ΠοπΊ6 ὉΡ ουΐ οὗ [Π6 Ῥτονίηςεϑ ἴο ἴπ6 ἢγϑί δαϑί, θυΐ α50 ἴῃς γοϑὶ οἵ 

[η6 πηθη πὲ ΕΓ Ῥγοβοηΐ ἰῃ {Π6 ρδ]δοθ-αυδυίοσ ΚΠΟν ἃ5 “5.158 

ἴῃς ἰοτγίγεϑβ᾽" (566 ν. 3).-- γοῦν 6 ργεαί ἰο ἐδ ὁη»ιαίῆ, ᾿.6., οἱ ἴΤΟΓᾺ 

ἴῃς οἰἀοϑβὲ υπῖο (ῃ6 γοπηραβί, θὰ ἴτοτῃ ἴῃς Πρῃδβί υαηΐο ἴῃς Ἰονγεϑβῖ; 

Ῥοίῃ {π6 ῃοΌ]65, πο δα θδθη ῥγοβθηΐ δ (ῃ6 ργανίουβ Ὀδπααεῖ, 

Δηἀ 8}} (πε τηθθ Γ5 οἵ {πΠ6 τουδὶ μΒουβεμο!ά, ψῆο δὰ ποὶ μἰΠοσγίο 
Ὀδοη ἱποϊυάδεά, ψεγα ον ἰην!εα. (ἰεβίαθ (α Ροοῦ δυίπουν) 

δίαίθϑ ἰῃδί τςοοο ριιοϑίβ ᾿νεῦα εηἰογίδ δα ὈΥ ΑΥίαχοσχοϑ Μηδπιοῃ 

ἂἱ ἃ σοβί οἵ 4οο ἰδἰθηΐβ (ἔγαρ. χχχνὶ!., δα. 1,10}).--Ἴη ἡι6 ἐπείοσεά 

ραγάφη οἵ 11:6 Κὶηρ'ς ραίας6)]. Ῥοτϑίδῃ ραϊδοθβ βίοοα ὑβι4}}γῪ ἴῃ ἰῃς 

τηϊαϑὶ οὗ ἃ παράδεισος, οὐ “ρατκ, ψῃϊοἢ ννᾶ5 βυττουπαθὰ ΜΠ ἃ 
[ογῆεα νν4}} (ο΄. Χεη. Οὐυγορ. ἱ. 3, τι; ἘΒῖ., Ατί. “Οδγάβθη᾽᾽)). 

Τῇδ Ρἤγαβα οοπγέ οὗ “16 ραγάφη ᾿λαϊσαίεβ ἃ σουγὶ ὈΘΙοηρίηρ ἴο [ῃ6 

θΆΤαΘη, ταῖμοσ (μ8ηῃ ἃ σουγί (Πδὶ 5 ιϑεα 85 ἃ ραγάδθῃ, Ὀδοδιιδὲ ἴῃ 

ν. 6 1{15 ρΡανεα ψ ἢ τηοϑαῖο. θυ ]αίου {ΠῚ ηΚ5 οἱ ἴΠῸ τποβϑαϊς-ρανθα - 

σουγί ἴῃ ἰτοηΐ οὗ ἴΠπΠ6 Ρδϊαςε δἱ δι.5ἃ. 

ὕπαεῦ [86 δίς οὗ (6 Μειηηοηΐϊιπὶ ἴ(Π6 ραΐᾶος δἱ δι1ι58 15 ἴσγε- 

’ 
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4 θην πιοηςοηδά ὈΥ οἰαϑϑῖςαὶ νυτιίοσβ (οἱ. Ηεγ. ν. ς3 ζ; νι. τςα; 

ΘΙΓΔΌΟ, χν. 42; ΡοΪΥΌ. ν. 48). ὙΤῆδ ΘΑΙΥ ἜΧρ]ογογβ ουβεγνθά 6χ- 

ἴεηβῖνα στυΐϊη5 οὗ [15 δαϊῆσα οἡ ἴῃς ἴορ οἱ (Π6 πχοιιηὰ οὗ ϑυ58, δἀηὰ 

ςορ!εα ἴπεγὰ ἴῃς {Π]|Ὶ|ηρσι8] ἱπϑοσιρίίοη οὗ Αγίαχογχο Μηριηοη, 

ννὨΙΓἢ τοδάϑ: “ΑΓ 15, ΤΥ δησοϑβίοσ, θα} (Πἰ5. ραϊαος (αῤαάᾶηα) 

ἴῃ δησϊθηϊ (65. [ἴῃ 6 τγεΐρῃ οἱ ΑσγίδχογχἝϑ, ΤΥ στη δίδου, ἴἰ 

τνᾶϑβ ἀεβίσογεα ὈγΥ ἢγθ. Τῃγοιυρῃ {πὸ ἔανουγ οἱ Αμυτα- ΜαζΖάα, 

Απδῆϊία, ἀπά Μ|ῆτα, 1 ἤᾶνα τεβίογεα 15 ρᾶϊδοσθ. ΜδγῪ Αδυγᾶ- 

Μαζάδ, Απδηϊΐα, ἀπὰ Μίῖῆγα ρῥγοίθοϊ τ᾽" (“ομγη. οὐ ἐπε Κογ. 

Αἰ ταί. ὅ8ος., χν. Ὁ. 1590; 5ΡΙΈρεὶ, Αῥεγς. ΚῪόοηηδολγ., Ὁ. 68 },; ΒεΖο]ά, 

Αςμᾶνιοητἀεμήηδοιγ., ἢ. 44 }.; Ορρεγί, Μ|ὰὲάθϑ, 229-220; Κοζογάς οὗ 

ἐμε Ῥαςί, νὶϊ. Ῥ. 79). [Ιη 1884-6 Ὠ᾿ουϊαῖογν ἐχοαναίθα (Πςδ τιϊΐη5 οἱ 

115 ραΐδοθ οἱ Ασγίδχεγχθοϑ. Ὑὴδ δοσοροὶὶβ ἃ5 ἃ ῇΠοΪα οσουρίοά ἃ 

ΓΟΌΡὮΙΪΥ τοοίϊδη σι αγ σρᾶος ἀροιΐ 200 8.ῖδθϑ ἴῃ ᾶἃῖεδᾶ. ΤΠηὶθ νν88 

αἰν!άἀεα ἰηἴο ἔοιγ ᾳφυάδγίεσθ. [Ι͂ἢ (Π6 5. ὦ. σοσῆοσ νγὰ5 ἃ ἰογί θα 

σαῖς ἴΠδἱ ννᾶ5 ἴῃς γτηδίη δηΐίγδηςε ([ῃ6 ““ραῖς οἵ ἴ[ῃ6 Κίηρ᾽" ἴῃ Επι.), 

Δπὰ ἃ ἰατρε ὀρεῆ 5ρᾶςε (186 “᾿ουἝεγ σουτί᾽ οὗ Εϑι.). [π ἰδ 8. Ε. 

ΠΟΓΏΕΓΣ βἰοοα ἴδ τογδ] τεϑίάεηςς ((ῃς ““ἤοι56 οὗ (ῃε Κἰηρ᾽" ἴῃ Ε51.). 

Τῆς Ν. ΕἸ σογῇοσ ψγὰ5 οσσυρίθα Ὀγ ἴῃς ἤάγεῖὰ ({ΠῸ ““Βοιι56 οἱ [Π6 

ΜΟΙΊΘΩ ᾽ ἰὴ Ε51.); δπὰ (ες Ν. ΝΥ. σογῃοσ, Όγ ἴπε αραασᾶπα, οὐ (ῃτοηθ- 

ΓΟΟΠΊ, Βυστουηάδα νυ] ἢ ἂπ Ορθη 5ρᾶςο ἰῃδἰ πᾶν μᾶνὲ Ὀδδη ιι56ἀ 85 ἃ 

δαγάβθη. :δι]δίου {Π| 05 (δὶ {Π6 ὀδδπᾶη, ΟΥ “Ραϊδςε,᾽ οὗ [ἢ15 νεῦϑε 

δηά 71: 15 ἃ δ. δααρίαἰίοη οὗ ἴῃς Ῥεγβ. νογά αῤαάᾶπα δηὰ Γείογβ 

ἴο [15 ἰῃγοπθ-τοοη. ΤῊΪ5. 6 Ὄχι γεγθὶν ἀοιθία] (566 ογς 4] 

ποῖ). Τα αῤαάᾶπα οςουρίεοα ἃ ϑαϊᾶγε 5ρᾶσθ 250 ἴδεεϊ οἡ βοῇ 

5'46. [115 τοοῖ οἵ σδαδι- νοοὰ ννᾶ5 βιρρογίθα ΟΥ̓ δἰεπάοσ, Πιϊοα 

[ἰπχοβίοῃθ σο πη 5 ΜΠ σαγνεά σδρ 1415, δύταηροα ἴῃ 51Χ γοῦνβ οἵ 
51 Χ σοϊ τη 5 θαοἢ. Τῇα ἰτγοηΐ ννᾶ5 ορεῆ. Ὅῇδ ΓΟΑῚ δηά 5146 νν8}}5 

ΘΓ οὗ Ὀσίςκ, οπογιβίθα "ἢ πιοϑαὶς οὗ ΜΏ1Π6 δηα το 5 σγᾶν 
σοπηθηΐ, οΥἹ ΜΠ ΘΠ Δ Π16}16α (1165. Εδοῇ 5146 ννᾶ5 ρίεγοεα ψ ἢ ΤΟῸΓ 

ἄοογτβ. ΕἸδπκίηρ (Π6 τδ1]Πη δηίγαησθ ΕΓῈ Ὀυ]Οη5, ογημδηηθηϊεα οἢ 

οπα 546 ψ ἢ ἃ πὸ οἱ ᾿Ιοη5. Οἡ ΘηδπΊο 6 (1165, 5  ΓᾺ]Γ ἴο (ἢ ο56 

[ουπά αἱ Καοτϑαρδα δηα αἱ Βδρυίοῃ ; δἀπὰ οἡ ἴῃς οἴῃεσγ 54ε ψ ἢ ἃ 

᾿ΐπ6 οὗ 50]4|6γ5 οἵ ἴῃς τογαὶ Ὀοαγ-ρυαγα.Ἐ 
«.ες ἴδε ποῖϊκε εἰϊεὰ οὐ ᾿ς. 134, αηὰ Ὠἰευϊαίογ. “ 12 Ἰῖντε ἀ᾿ Ἐβίῃοσν οἱ ἸῈ Ῥαϊδὶβ ἀ᾿ Αϑβδυὸγις," 

Κευ. ἀε9 Εἰμᾶες 7ωένες, χνὶ. (1888), Αεἰες εἰ (οη)εγεπεες, ῬΌ. ςεἶχν. ἢ.. σαπβδαίεὰ ὃγ Ε. Ο5- 
κοοά, Βὲδί. δαογα, Ἰχνὶ. (1880), ΡΡ. 626-ὅς2: Μπις. Ϊδπεὲ Ὠἰευϊδίον, αν εν: Μοπιλίγ, Ἰυης, 
1887; ]Δβῖσον, "Τῆς Ῥαΐδος οὗ Ατίδχογχεβ Μπεθοῃ δηά ἴῃἢς Βοοῖκ οἱ Ἐβίμοσγ," δινμι δα γ- 
“«ελοοὶ Τένιες, Νον. 17, 1888. 
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[ὦ -᾿ »ἱδηίεα ὃγ (ῃΠε τογαὶ σᾶγε ἀπὰ μδηά.}] [ζ5! -᾿ ΝΥ ΒΙς ἢ ννὰ5 ρδηιϊοα 
ΠῚ ἴγεὰβ Ὀεδγίηρ ἐγιιϊ15 δηα ϑρίςθβ, ονεγ αὶ ἔογ μα] {μεῖὶγ Βεῖσμῖ 

ΜἘ Ρυγε οὶ δηὰ 9εῖ ψἹ ᾿ἰη]γ5 οὗ ργεοίουβ βἴομεβ, {παϊ γιεϊα δα ̓ μοτὰ 

βῃῆδάβ. Βυῖΐῖ (δε τἱρῃίεουβ Μοσγάδοδὶ δπὰ ἢῖβ ςοιηρδηΐοηβ ψεσα ποῖ 

ἴποτῸ.] [3 . Ηδς τοδάβ δγῦουγβ, ἂἀηὰ ουὐἱ ἀονῃ ϑρίςοοθ-γεεβ ἴο πηδῖκο 

86δίβ, δηα βίγενεα ὑγεοίοιβ βίοῃθϑ δηὰ ρεϑγὶβ Ὀείογε με, δηά 5εῖ ουΐ 

ΒΔ {γτε68.] [1,-Ὁ ΣΕ μὲ ςεἰοθγαϊεαὰ ἢἷ8 ἀεϊνεγαηςς.] [|70ο5. 57 
Ἔ Απὰ (δὲ θαπαυεῖ νγᾶ5 τηδάς ἔογ ἵπμεῖὰ ἴῃ [85 τηδηπετ.) 

6. ΤῊΣ ἀεδογρίοη οἵ (6 ἔδαϑδὶ ἰῃ ν." 8 ὑποοηηδοίθα ρσταπη- 
ταδί σα γ 1} (Πς6 ογεροίησ. [1 Ὀερίηϑ5 ΔΡγα ΡΟ ἢ ὐὐέε σε, 

ψΠΠουΐ ἃ ργεάϊοαῖθ. ὍΤὨδ σοπλπηι. σΈΉΘΓΑΙν γοραγά ἴῃ ϑεηΐθηςς ἃ5 

ἃ 561165 οἵ Θχοϊδιηδίϊοηϑβ, τὐὐή σἰμῇ ] εοἤοπ! ῥμγῥίε! αὶ (ἢ}]15 15 

ΨΕΓΥ ὑπη-Ἡρῦτγαϊςο. ΤῊΣ βυρδεαιεηί ἀδϑοσιρίϊνα οἸδυϑ65. ἴῃ νν."- 

8416 ἱπίτοάιυιςοά ἴῃ [με οΥἀ ΠΆΓΥ ψγν νν ἢ ἀνά, [ΟΠ] οννθὰ ΌῪ ἃ ργϑά- 

ἰςαίθ. ὍΤῇα ὙΥ55. 4]}} ἰηϑεσί δ (ῃ6 Ὀεριπηΐηρ οὗ (6 ν. ϑυςἢ ᾿νογάβ 85 

“Δη4 ΔΏΪΠΡ5 ΜΕΓΟ βγεῖ θα"; ΑΝ. δῃὰ ἘΝ. ΒυΡΡΙΥ ““δηὰ ἴμπεσα 

Μ6ΓῈ δηρίηρϑδ οἱ᾽᾽; γϑ. δπα ὅϊερ., “"δηᾶ πϑγὰὲ ψνεσγθ.᾽" Αἥ ου- 

Ραγίβοῃ οὗ 86 Κγ55. ϑσυρρεϑῖβ (δὶ [Π6 οτγρίηαὶ Ὀερηηΐηρ οὗ {6 ν. 

ΙΏΔΥ Ὦδᾶνε Ὀδρθῃ, ““δπὰ {ῃ6 εὐγίαϊη58 ὑνεγε᾽" (566 οὐῖσαὶ ποῖο).---- 

Ἡγ) δ εοἰίον εἰοί ἢ]. ὙΠῈ πγϑὶ ψογά ἰ5. νυτ θη ἴῃ 4 τ ἃ Ἰατρε 
1114] Ἰειίασ, νυ Ι ἢ 15 Ῥγορ Δ ΌΪΥ ἰπίθπάδα ἴο ς4}} διἰθπίίοη ἴο ἃ 5115- 

ΡεςίΘα οχηϊδϑίοη Ὀείοτγε ἰΐ (τύ. θὲς ΝΥει(6- ϑοῆγαάοσγ, Εἰμὶ." Ὁ. 21ο; 

Οἰηθθυγρ, 1ηπ|7. ῬΡ. 334 ἢ.). ΠΥ ΕΧ γδογαϊηδγυ ἰοἰίοσβ οσσὺγ 

πη ο". ".-ἰζι ΝΠ βαρρμΐτα δηά ρτθθη] αγά υἱοϊοί], ἴ.6., Ὁ]ὰς 
ΡυΓΡΙο, ἃ σοϊουγ εχίγαςίθα ἔγομι ἃ πΊ0}}15Κ οὗ ἴῃ6 Με οστγάπθδῃ, 

ΡῬτόρδδὶν ἰῃς Ηεκ ]αμμέῶμπα (σ΄. Η128. 1. 4.7; ΕΒὶ. ἰ. 875). 

γιοϊοὶ δηά νῆϊΐα ψοσα [ῃ6 τογαὶ σοϊουγα (ο΄. 8:5; (υτί. νἱ. 62).-- 

[,-Ὁ Αηά 5οδι]εῖ ἱηϊεγίννηθα ἢ ἤοννετβ, ἀπα (ῆς ἰεηΐ νν85] σαμερὶς 
μῤ ΗΝ σογάς οὗ ἰΐπόη ἀπά γεὰ ῥμγ [6]. ΤῊς Ἰᾶφ68 ἰ5, (ῃαί ἴῃς οὐτ- 

(415 νΏΙ ἢ βογνθά ἃ5 ἀν ηρθ ΟΙΘ Βυϑροηα6α ὈΥ πηθδῃ5 οὗ 656 

σογάβ ᾧροη ἴῃς ἔγασηθννοσίκς σεῖ ὉΡ ἴο βΒαρροσγί ἴμθῖ. ὅ8ὅ0 ἴῃς ὟΙΓ55., 

ΚΟΙΙ, α., ϑεδα., δίερ. Ο (ἢε οἴμπεσ μδηᾶ, Βεγί., γϑβ., Ηδυρί, 

ἰγδηϑίδίς “θουηα,᾽ “θογάογοα,᾽ ἰηϑίεδα οἵ ᾿σαιρῃΐ υρ.᾽᾿-ὕὕοη γοάς 

οὐ [ὦ 705. - ρο]ά 4η4] σἠυον]. ὙῊδ56 τοάϑ ἔοσπηθά ἃ {γ6}}15 ἴο νυνὶ ἢ 
{π6 ψ ῃϊ6 δηά νἱοῖοὶ αυνηϊηρδ νογὰ (ἰδα ΌΥ 16 σοσάβ. ΤῊ δυίῃοσ 

ἢ85 ἴῃ πη {Π6 σἰσπισίυγο οἵ (ῃς6 ΤἌΡΕΓΠΔΟ]6 ἰη Εχ. 26-27, Ὀαζ [Πθ6γα 

5 Ὧ0 Ηἰηΐ (Πδἴ ἢ6 πη68η5 (Π]15 ἴο ὈῈ 8ῃ δθρογγυ οἵ (ῃ6 Μοϑβίδηιϊς δας 

(μαι Οοά ν1}} τζδκε ἔοσ 8ἰὶθ. ρββεορὶς (ϑ5ςδο.).---ἀμά [δ - τουηὰ 
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Ὀβᾶπη8 οἵ 5|'νεσ ρδοθδά ὑροῃ] ῥέϊαγε οΥΓὙ »παγόϊε [(ὦ -Ῥ ἀπά 5ἰοπε) 

[13 Ώ φ] 464] [ζ: - στοά, στθεη, ἢδηηθ- οἱ οι, γε] ]ονν, ἀπά ΨὮ]Ε] 
[3 -- ννετο ρἰεαμηϊηρσ]. ὙΗΣ ἢγθὶ δαάϊίοη οἱ δ: ἰ5 πῃ αἰϊεγπαῖε 

[ΓΗΒ δίοη οὗ ἔπε ῥγεσθάϊηρ οἰαιιϑ6. ὙΤὨΘ νοσγὰ δή αγς 15 ἴῃς βᾶπηῈ 
1Βδὶ 5 564 ἴῃ ἔχ. 2655. 21.2719.1.11 χρῖϑ. 9» αἱ, ἔογ ἴῃ6 Ξρροτγίϑ5 οὗ {π6 

Ὑδθογηδο]ο; ἰῃ τ Κ. γ". ". 5, ἴοῦ ἴΠ6 σο]υμηη8 ἴῃ ϑοϊομμοη Β ρϑΐίδος; 

δηά 1: Κὶ. γ"», ἴοσ ἴῃ6 ὕνο Ὀγοῆζα σοϊυτηη5 (μα βἰοοά Ὀεΐογα (6 

Τεορὶθ. Τῆδ ψογὰ ἴοσ »ηαγδίς 15 ἴῃς 88π|6 ἐμαί 5 υϑϑὰ ἴῃ ἴδῃς 

ἀεβοσρίίοη οὗ ϑοϊοιμοη β Τορὶς (1 (ἢ. 295. Ετοπὶ (15 ΜΊ. 
ἰηἴογβ ἰῃδἱ (Π656 μέ} γα νεγα ραγὶ οἵ {Π6 5Ρ0}} οὗ ἴπΠ6 ΤΙ ΙΏΡΙΕ σαττὶ θά 

οὔ Ὁγ Νεδυςμδάμοζζασ. ΤῊ σοἰυπηη8 ἴῃ ἴπ6 συ ΐηϑ8 οἵ [6 αραδᾶπα 
αἱ 5.58 ἅτε οἵ ἃ ἀδυκ-Ό]ις ᾿ἰπιοβίοπο {πὶ τηϊρῃΐ δαϑὶν Ὀ6 ἀοϑοσρδά 
ἃ5 »παγδίς. Ἰὼ Μ|Σα. ἴἴ 15 βα!α μαὶ Χογχαθ᾽ σου π]Π5 ΜΈΓ οὗ ἃ 

Ὀ]υ]5}-Ὀ]Δο κΚ σοϊουγ, ἂἀηὰ ΒΕ. Μαίμηδα τηαῖκοϑ (ῃ6 ουγίουιβ γοίμαγκ 

1μδἱ με μδὰ 5]Ἔρί οῃ ἴῃ ἴορ οἵ οῃμε οἵ ἴπεϑίω, δπὰ ἱμαὶ ᾿ξ νγὰβ Ὀγοδά 

ΘΠΟΌΖὮ ἔογ Ὠΐπὶ ἰο7}16 δἱ {}}} Ἰεηρίῃ. ὍῊ15 σθαι ἴο ἰηαϊςαίο (Πδὲ 

[Πδ τυΐῃ5 οὗ ϑι58 ογα Κπονπ ἴο ἴῃ6 Βαργ]οηΐίδη γὰρ 5. Βεη]8- 

τη οὗ Τυάεϊα, ἃ ϑρδηϊϑῃ [ενν, ν βίδα 5.58 ἴῃ ἴη6 Ὀν ἢ σοηΐΓΥ 

Δηἀἃ 5ρϑᾶῖκϑ οὗ [6 συΐηβ οἱ Χουχϑϑ᾽ ραϊδος (εἀ. Αϑῇθσγ, 1840, 1. Ρ. 

117). 

[Φ! --- Ἠδ πηδάς ἔπεπὶ |16 ὉΡοη] δεάς ο [ζ - ἄμα ὑνοο θη βἰυ 5, 
ΝΠ Οἢ ΕΓ ϑργεδά πἸροη θεάκίοδαβ νοβε θά 5 ψρσε οἥ ροϊά απὰ 

[ὦ - τοῖν ἔδεεὶ οἤῇ οὔυεγ [705.." -Ὁ 50 (Πδὲ τηδηγ ἰθη5 οἵ ἰδμου- 
58η6}5 σου] γος] 6]. ΤῊΣ οἰαιιβα 15 σι πουἱ σΟΠ) ΠσΙΟἢ ΟΥ̓ ὈΓΘαϊ- 

οδίε ἰῃ ἴῃ6 5826 ΠΠΔΠΗΘΙ 85 6", Δηἀ ἴῃ ΝὙ55. 81} δηὰ 11 Ποοθϑϑαγυ ἴο 

ΒΌΡΡΙΥ ϑογγθί ίηρ. Ῥγορδὺϊγ νὰ βδῃου!ά γεδά, αμά ἐΐι6 δεάς τὐόγέ 
εοϊά αμὰ τῆνον, αἴϊου ἴῃ6 δηδίοσυ οὗ ἴῃς αἀδϑοσιρίνα οἰδυθοθ ἰῃδῖ 

ἴο] ον ἴῃ νν."- 5. Ηδυρί 5ΌΡΡΙΙ65 {με ρσερ. οἡη". ὍΤῇῆς ψνοσγὰ δεώ 15 

διηρίρσυοιβ ἰη ΗδΡ., ἃ5 ἰπ Εηρ. [{ ΔῪ τηθδῃ οἰἴμογ [6 τηδί(ΓΕ55, 

ΟΥ ἴῃ ἔγατηθ ΠΟ ἢ ΒῸρΡογίβ 1. ΟΥ̓ ΔΓΙΪΎ ἰἴ ΘΔ Π5 ΟὨΪγῪ ἴΠ6 πιρ, 

οΟΓ τηδί, ΏΙΟὮΏ ἴΠ6 ροαβαηί βργοδάβ ὕροὴ δε στουηά ; θαΐ ἴῃ Απὶ. 6" 

“Ῥεδά5 οὗ ἱνοσγ᾽ τηυδβίὶ πηθδη "Ὀεαἀκίοδαϑ.᾽ [Ιη [ῃ15 σαβϑα Κοὶὶ, ἔγϑ., 

δίερ., {Π1ΠΚ οὗ ουβῃϊοηβ σονεγοα ἢ Ο]οίῃ οὗ ροϊα πα οἱοίἢ οἵ 
ΘΙ Ινοσ. [{ 966 πὶ8 πίογα ηδίυγαὶ, μποννανοσ, ἢ Με ρ. τ2α, ζι, δηὰ 

Μ|ίά., ἴο [ὨηΚ οἱ ἔγαμηθϑ οἱ ροϊά δηὰ 5ϑιΐνεσ οἡ ψνῃϊςἢ (6 σα] ἢ 5 

ἍΈΓΟ ἰαΪ4. ΗδΓ. ἰχ. 82 5ρθᾶῖκβ οὗ σουςῃθβ5 δηᾶ ἴδ0]65 οἵ ροϊὰ δῃηὰ 

ΒΙ να τμδὲὶ (ῃ6 Οτεοκβ σδρίυγοά ἔτοπι (ἢ6 Ῥεγϑίδῃβ (ο΄. Ρ] υἱᾶγοῃ, 
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ΨΉ. Αἰοχ. 37). ἘΘο ηϊηρ δἵ ἰ4016 ννᾶβ ηοΐ ἴῃς συδίοπῃ οἵ [6 δῃηςϊθηΐ 

Ἡδῦτγοννβ, θὰΐ ἴῃ (Π6 {ἰδ οὗ Ατηοβ ᾿ἴ Ὀερδῃ ἴο σοπλα ἴῃ ἔσγοπῃ ἴῃς 

Εδϑὶ (Ατὰ. 64). [Ιῃ ἰδΐογ ἀδγϑ ἴἴ ννὰ5 ἴῃΠ6 υμΐνογϑαὶ ργδςοίίςς οὗ {μ6 

7ενν8. (Ἰ]]βϑίςδὶ γείδεσεποθϑ δϑῆον (δὶ Εδβί. 15 σοστϑοῖ ἰῃ Δϑογ ὉΠ 

(ἷ5. συδβίοτα ἴο (6 Ῥεγβίδῃϑ.-- [3 Ὁ ζ0: - ῥ]ασθ] προρ α πιοξαῖς 
βῥανογηοη οὗ ῥογῥἧνν απά ν»ηιαγδίο, απά »ιοίδιογ-οὐ- ῥεαγί, απά ἀαγὰ 

ηπαγδϊο [(ὦ - Ἐ ἀπά ἰγαπβραγθηΐ σονογίπρϑ ραυὶν ἀδοογαιθα ψ] ἢ σοβαβ 
ϑί γα ἰῇ 8 ΟἾΓΟ]6]. Οη ᾽μπαγδίς, ο΄. »κ. ὙΤῆδ οΟἴΠΟΓ ΠΑΠπι65 οὗ 

ταδίθυ 15 ΘΟ ῸΣ ΟἿ]ΥῪ ἤδγα Δηα ἃγὲ οἱ νεσὺ ἀοιθίξυ! πιραπῖηρ. δ᾽ ε 

ΔΘ ἴο {Π1ηΚ οἵ ἔουν Κίηά5 οἱ 5ίοης οὗ αἰ ογεηΐ σοϊουγβ {παῖ ΕΓΕ 

56( 1ὴ ογῃδιηθηίδὶ) ραίίεγηθ. δ ἢ ρανεπιθηΐβ ΨΈΓΟ στοδίν δατηϊγεα 

ἴῃ 186 δηςσϊθηΐὶ Οτσθηΐ, δηά ἤᾶνὸ θθθη ἰουπά ἴῃ ἴἢ6 Ἔχοανδίϊοῃϑ ἴῃ 

Βαργ]οηΐα, Αϑϑυτῖα, ἂπὰ Ῥεγβίαβ. ὙΤὴΘ νεγβίοῃβ ὈγΕΒΌΡΡΟΘα ἃ 
ἀἰβεγοης ἰοχί (566 ποίδ). 

7. [ζ΄ --ἰ Απά Πα σοπιπηδηα64] απὦ ἀγίπξ τας ὀγομρίῃ [3 -Ἐ ἴον 
ἴποβα ῆΟ Ψ ΓΘ ῥγθβθη1] ἐμ υδοδοὶς οΠΓ ροϊά [(ὦ ἴ: - ἀπα 51]νετ] 
{7]0ο8.}-5 Ὁ δάογηθα ψ ἢ Ργθοίουβ βδίοπμοϑ ἴογ ρ]θαβυσε δηά ἴῸΓ 

αἴ5ρ|4}] [ζ! - ἴτοῖὶ τῃ6 Ησοιυϑε οὗ ἴπ6 δαποίυδτυ, ψ μοὶ νὶοΚοὰ 
ΝΕΡυς μα άπαζζαγ μδα οσαιτίδὰ ἀννᾶὺ ἴτομι 7 γιιβα θη; [75 - ἀπά 
ἢδ Ψῆο ἀγδηκ οὐ οὗ ἃ σΡ αϊά ποί ἀτίηκ ἀρδίη ουἱ οἵ ἰῃ6 βᾶπης 

σὰρ, Ὀὰΐ {Π6γ ἴοοκ ἰμδὲξ οὔθ αἰνᾶὺ ἰγοίῃ ἢἰπὶ ἀπά Ὀσγουρῃΐ ἢϊπὶ 

ΔΙ ΠεΓ}} [ὦ - ἀπὰ ἃ γτυῦγ Ῥεᾶακαοῦ νγὰβ ἀἰβρὶαγεά δἱ ἃ Ἵοβί οἵ 30,- 

οοο ἰδ] θηί5]. Οοἱάδῃ ἀτγίπκίηρ-ν 55615 ἅγὸ πηθηςοπμθὰ πηοηρ ἴῃ6 
5001] (ἀκοὴ ἔγοπιὶ ἴῃ6 Ῥεγϑίδηβ ὉνῪ ἴῃ6 Οτεεκβ (Ηετγ. ἰχ. 8ο, 82). 

Χοη. Οὐγγορ. νἱϊῖϊ. 8, 18, 5ϑᾶγ58 [δἰ ἴῃ6 Ῥογβίδηβ ργϊ ἀδά {ῃπεγηβεῖναβ 

ὉΠ ἴῃ6 προ Υ οἵ {πεῖν ἀγηΚίηρ- να 55615 (οὐ. Αἴῃςδη. χὶ. 4ός ; ϑίσαρο, 

ΧΥ. 3, 190). Ασοογάϊηρ ἰο Μ714., [ἢ6 να 5565 σγεσγε οἱ Ἵγγϑίαὶ 45 Ἷοβίὶυ 

8ἃ5 ροΪά. [Ι{ 15 ουγίουβ (παῖ 1ῃ (ἢ15 ἀεβοριίοη πὸ πηθηϊίοη ἰβ 

πχδάς οἵ Ἰοοά 85 νν6}} ἃ5 οἵ ἀσπκ. Τα δααϊίϊοπϑ οἱ ἴῃ νϑγϑ ἢ 5 

ΔΓῈ 8] ἱπλαρί ΑΓ Θα 6 115 ῃτηθηῖβ. {Πᾶὶ πᾶνε Ὧο οχί- Οὐ 104] νά ]6. 

--Απὰ {}ι6 νοςεεἰς [3 -᾿ ἴον ἴοο04] τὐεγε ἀϊογομὶ ἤγονι πα ἀμοίμεγ. 

[Φ! - Απὰ ἴδε οἴμπετ νεβ56]5 οἱ Κίηρ Χεγχοϑ Ἀἰσηβο ΠΟ ποσὰ (Βογα, 

ΜΈΓ ΟΠμδηρεοα ἴῃ {πεῖς ἀρροάγδηςα ἴοὸ ἴῃς {Πκοῆε85 οὗ ἰεδά, δῃηὰ ἴῃ ἴμε 
Ρτθβθηςδ οἵ [ῃ6 νε55615 οὗ ἴῃς ϑδησίυδγυ {ΠΟΥ ψνεγε ἰγαηϑίοσιηβα; [Μερ. 

126 -ἰ ἀπὰ ἃ νοῖςς να5 πθασγὰ ἔγομι Ἡδαδνθη, βαγίησ, Τα ἔοττηεσ Κἰηρδ 

Ρεγιϑμθά οη δοοουηΐ οὗ μοὶ 56 οὗ (ες Ταπιρ]6- νο556]5, δηα γοῦ ἔο]]ονν 

- (Ὠεῖγ ἐχαρ]6.] 
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Τῆς ἰάδα οἱ ἴῃς ΗδΡ. ἰ5, (παΐ πὸ ἴννο ἀγπκῖηρ- σὰ ρ5 ψογα ἍΠ|Κα, 

Δ ΟΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΓΥ ονίάθησα οὗ τῃ6 γα ἢ οἵ Π6 Κίηρ. Φ', Ζ':, 

δηα ΜΠ|14. κε ἴῃ6 Ἐχργεϑϑίοη νεδϑοὶς ἀϊεγοά ἤγορι υεσδοῖς ἴῃ τΠ6 

56ῃ56 ἴῃδἰ [Π6 ΤΟΠΊρΡ]6- ν6556}5 αἰ γαα ἔγογη (Π6 οἴ Γ νεβ5615, ἀηὰ 

50 ἄδνοῖορ ἴῃ Ἔχ γδογαϊηδγυ ἰάθα ἰμδὶ ΧΟγΧχοβ᾽ σα Ρ5 ψΈσα ἰὐγησδά ἴο 

ἰεδά. Μδερ. ἰαἶκοβ ἰῃῆς νοῦ ἴῃ (ἢ6 β5θῆϑ6 οἱ “σερϑδίηρ᾽ ἰπβίεδά οἵ 

“Ἰοσηρ,᾽ δηα 50 ραϊηϑ ἴΠ6 ποίίοῃ (δὶ ΧΟΥΧΘΟΒ ννᾶ5 “τορϑαίίηρ᾽ ἴδ 

βίη οἱ Νεδυομδάμοζζασ (ΠὨη. 5". "5).--- ἰδ: - Απά ἴμεν ἀγδηκ] γογαὶ 
ιυῖπε [ἴδ - οἱ ϑυγραβδίηρς δίοπια, δἀπὰ τποβθὶ ρἰβαβδηὶ ἰδϑίβ,) 

[ὦ Φ' - ἀπὰ ϑ5νεοὶ, [ζ5: - ποὶ ϑοδηΐν, θὰ1] αδμπάσηι, ιὐἱἕ γογαὶ 
ἰἐδεγαϊίγ [: - δηὰ τ[ῃ6 ννῖπε 85 οἱἄδσ ἴδῃ βαςῇ ομὲ ἰπαΐ ἀγδηκ 

οἔὗ [ἴ, ἔογ ἴῃς συρ-ὈἙΑΓΟΣ ἀϑκοα βοῇ τηδη, Ηον οἰ γί μοι" δηὰ 

1 δ 5414 1 8πὶ 40 γβαγϑ οἷά, ἢς ψᾶνε Ὠϊτη ψνίης πὶ νν85 40 γεδγϑ 

οἷά, δῃηὰ 50 ἢ Ἔν ΓΥ οὔΉ]. ΒΥ ευἷηε οὗ κίμράονε ἴῃ 6 νογϑίοῃϑ 

8Δη4 σοΙΏΠΊ. σΘΏΘΓΔΙΪΥ πη ογϑίδηα δι ἢ ψνηῈ 85 ἴῃ6 Κίηρ Ὠἰτηβο] 

ἄγδῆκ. ὍΤῆε οἷάθγ σοιητ. (ΠηΚ οἵ (πη (ΠΑΙγ οηΐδη νης (Πδῖ (Π6 

Ῥεγβίδῃ Κιηρθ ἃγὰ ϑαϊὰ ἴο ἤανε ἀσγιηκ, δηα σοπιράᾶγε ΕΖ. 27"; 

ΡΙαυίατοῖ, Αἰσχαμάεν.--- Αεογάϊηρ ἰο {|| μαπὰ οἵ ἐμ Κὶπρ]. ὦ Ἐ1, 
απ ἀογϑίδηα ἢ 5 ἴο τηθϑῃ βιιοἢ ]η6 α5 σα6 ἰο ἰδ Κίηρ᾽» παπά; 

Μοηί., αεσοογάϊπρ ἰο ἐμὰ αδἰγ οὐ ἐπε Κίηρ; Τίρ., ασοογαϊΐηρ ἰο ἐμ6 

γογαί σοηρπαμά; Ῥαρ., Ναὶ., Ῥίϑς., ὰη., δἀπὰ Ττεπὶ., δηα πηοβὶ 

τ Οάογῃ σοχηπλ., σοεογαΐηρ ἰο ἐπε ρεπογοσίγν οὗ 6 Κίηρ, ἴ.6., τὐὴὮ 

γογαὶ ἰἰδεγαϊν (ςΓ. 2.51 Κ. τοι!" Νδ. 25). 33 ἰγδῃβ]αΐεβϑ σογγεοῖγυ, 
μέ τιαρηπὶβεεμέία γορία ἀΐρημηι ὁγαί. 

8. 4πώ {πὸ ἀγίμκὶηρ τὐας αεεογαΐπρ ἰο ἐμ ἰαιυ. ΤΉ εγε τυας πὸ 
οη6 ἰο σοηεῤῥεὶ [[05. - ΌγΥ Ὀγηρίηρ πα ἴο {Π6 πὶ ὐδιιθῦμ: 7: ἃ5 15 

{86 συβίοπι οἱ (ῃ6 Ῥεγβίδῃ8,} 

[75 -Ἐ Ατ τῃο ἔδαϑὶβ οὔ τῃ6 Ῥεγβίδηβ (μὲν υϑοά ἴο Ὀγίης ἴο δας ἢ ομς ἃ στεδῖ 

σὰ 1ῃδὶ Βεϊὰ ἔουγ οἵ ἄνε λεορπέπα ((ῃαϊ ἰ5 ψμαῖ ἰ5 ς4]]1οἀ ἃ ρἠφα), ἀπά 

ἴεν τηδάς ἐνεσΥ τηδη ἀτὶηκ ἢ ἀονπ αἱ οπε ἀγαυρῆῖ, δηὰ ἴμεν αἱὰ ποῖ 

ἰεῖ ἰπι χὸ ὑπ|}} Βα μαὰ βηίβῃεα ἰΐ ἴῃ οπα ἀταυρῃϊι. 80 ἴπεῸ συρ-Ὀδάγεγ. 

ΨηΟ βεγνεα [ῃ6 Ῥεγβίδηβ ὑεοδπῖα 8ἃΠ ΘΧΟΘ ΡΥ τσ πλᾶῃ; Ὀδοδιι86, 
θη πὲ Ὀγουρδῖ [Π6 οὰρ ἴο ἃ πᾶῃ πὰ με νγὰ5 ποῖ δ0]6 ἴο ἀτγίηκ ἱΐ, μὲ 

ὙΠ ΚΟα ἴο [Π6 σὰ ρ-Ὀεάγεσ ἴο κα ἴΠ6 σὰΡ αινδύ ἔτοτῃ Ὠἰτι, δηά ρδὶα ἢϊπὶ 
ἃ 81πὶ οὗ πιοηου Ὀεσαυϑὲ ἢ νγὰ5 ηοΐ 80]ε ἴο ἀτὶπκ ἰ. Βαϊ πον ΧΟΥΧαβ 

Ὅ5 ποῖ ψΠἰὴρ (μαὶ ἴμεν 5ῃουϊά ἀσίηκ ουἱ οἵ βςἢ ςυρ5.] 

ΤὨὮο ἔνο οἰδυβθθ βθοτ ἴο Ὀ6 σοῃίγδαϊοίοσγΥ. Οἷς 88γ5 1ῃΠδἱ (ἢ6 
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ἀτηκίηρ ννᾶ5 τορι διθα ὉΥ αν; (Π6 οἴποτ, {πᾶΐ ἴΠ6Γα τνᾶ5 πο σοη- 

βδίγαϊηί. Μᾶερ. τ2α 50|νθ5 ἴῃς αἰ βῆς ΠΥ Ὀγ συρροβίηρ ἴμδὲὶ αἀεσοογά- 

ἐπρ ἰοὸ ἰἢ:6 ἰατυ ταθϑῃ5 αζοογαΐηρ ἰο {πε 1τὖ οὔ οϑ5ε5, πῃ ΜὨϊςἢ [ἢ 6 

ΑΙΙΑΓ τοοαῖνοϑ τόσα ἔοοά ἴμδῃ ἀτίηκ. ἴδ' [Ὠἰηκβ5 (Πδὲ ᾿ξ τλθδῃβ 
αοοογοΐπρ ἰο ἐ᾿ι6 μαδὶξ οἵ ξασῖ »παη; Μ|ι|64., αἀσοογάϊηρ ἰο ἐδια σμδίοηΣ 

ΟἵΓὁἨ εαοῖ παίξίοπ; (ΟἸεγ., ασοογαΐπρ ἰο ἡμάρηισμὶ, ἴ.6., τιοάεγαξεῖγ. 

Μορί Ἴσοπ. ἰηϊεγργοί ἴἰ 85 πηθδηϊηρ ἀσοογαμρ ἰο {:6 Ξςῥεοίαὶ γε 

ηπαάε 707 ἐμιῖ5 7εαϑί. Οταϊπαγ]γ 1Π6 σιαϑίβ ἀγδηκ ἰορεῖῃοσ δ ἃ ννοσά 

οὗ σοῃμηδηα ἔτοηι ἃ ἰοδϑί-τηδϑίοθσ, Ὀὰἢ ον ἴΠοῪ ογα δ᾽] οννεα ἴο 

αὐηκ 85 ἴΠοΥ ρ]εαϑοά. ΤΙ Π5 ἰηἰογργείδιϊ οη σδῃ μάγαάϊν Ὀ6 τεραγαθά 
8ἃ5 βδἰἰβέδοίοσγ. [Ι͂ἢ [ῃς ρἷδςβ οἵ (656 ἴψγο οἰδιιβεβ (ὅ μ85, απά ἐπ 

ἀγὶμκὶηρ ἰοοῖ ῥίαςε ασοογαϊμρ ἰ0 πὸ ῥγεδογίδεά ἰατυ, ΝΜ ΪΓἢ ϑυρρεϑῖβ 

(μδἱ ἰατυ 5μοι 4 Ἀὲ ρΡοϊηϊρα 845 ἃ σοῃβίγυςϊ ψϊουϊ [6 γί ο]6; δπὰ 
[δὶ να ϑῃουϊα ἰγδηϑὶδίθ, απ δα ἀγιηκὶηρ τυας ἀςοογάλπρ ἰο ἐπέ 

ἰαιυ οἵἩ πο εονιῤεῖϊον, ἱ.6., τὐας μηγοοίγαϊηεά.--- Ὸν 50 ἐμε Κίηρ [Ὁ -Ἡ 
Μ}16α 8η4] μαά επ͵]οϊμοά μῤοη ευενγ οὔσεν οὔ μὲς ποιδε [705. - ἴο 

Ῥογπαϊς {Ποῖ ἴο δηΐου {Πποπηβοῖνοϑ δηα] 29 40 ατεογάϊηρ ἰο [6 - ἷ5 
ΙΒ} δηα δοσογαΐηρ 10] ἐ:6 τὐῖΐδι οὔ ενεγγ τπαη [δι -Ὁ τἰμαὶ νᾶ5 δῃ 
ἴσγδοὶῖῖα, δηα δοοογαϊηρ ἰο ἴπ6 ψ]ϑἢ οὗ (Ὠ6 τηθῃ οἵ ὄνεσγ Κιηάγοα 
δηά ἰοηριθ.)] [Περ. 126 -Ῥ ΑΠα εἜνεγΥ τηδη τγοςαϊνοα ἴμ6 Μ]η6 οἵ 

ἢΐθ οὐνῃ ῥγονίηςθ.) [70.1.5  ΑΠα ϑοπαϊηνρ τλθϑϑθηροῦθ [Ὠχοῦ ἢ 

[ῃ6 Ῥγονίησθβ ῃ6 σοῃηπηδηαοα (ῃδῖ (Π6Υ 5ῃου]α Ὦδνα ἃ γοίθαβα ἴγογη 

{ΠΕ ὶΓ Ἰαθουγβ, 8)ηα ϑῃουα ἔδαϑὲ οῃ δοσουηΐ οἱ ἢ15 Κἰῃρᾷοῃι την 

ἀ4γ5.) ΤῊδ Ιάδδ οἵ ἰῃΠ6 ραβϑᾶρα 85 ἃ ΨΠ0]6 ἰ5, [δι ἴπθγα νγᾶ5 Πϑ[ΠΘΣ 
ΔΩΥ ΠσοχριΪ]ϑίοη ἴο ἀγηΚ, ΠΟΥ ΔΩΥ ταϑίγαϊηΐ ἔγοσῃ ἀσκὶ ηρ: ΘΝΟΓΥῪ 

ΤΆΔ νν85 ἴγχεε ίο 4ο ἃ5 ἢδ ρ]εαϑεά, δηά ἴῃς ϑεγνδηΐβ ννεσε γεαυϊγεὰ 

ἴο Ἔχοουΐα 5 ογάθσβ. Τἢΐδ νϑῦϑα σοῃοϊυ θα ἴῃ6 ἀεδϑοσὶριίοη οὗ 

ΧοΥχοϑϑ᾽ [δαϑὶ ἔογ 4}} [Π6 ρβορὶε οἵ διι5ὰ ἴῃς ἔογίγεδβ. [158 Θρ βου γ 

γνν85 50 στεδῖ ἰῃδί ομβ ψψοηάθγϑ νῃδὶ τόσα σου] ἢᾶνα θθθη ἀο0}6 ἔογ 

1[Π6 ΠΟΡΪ65 δὲ (ἢς ργονίουβ θδηαιεὶ. Ῥογϑίδῃ [68ϑ5 νἜγα ργονθγῦ!δὶ 

ἴῃ δηϊὶα  ἴογ (Πεῖγ πηᾶρηϊδοθηςς (ς΄. Ηδτ. 1. 126; Αἴδμδη. χὶϊ. 
ξι2; Ηογᾶςο, Οὐδ5, ἰ. 418). 

9. 4150 Ψαεϊμὲ με [δι - ν] Κοα] θμεθη, [ΜΈερ. τοῦ -ἰ ἴμε σταπά- 
ἀδυρῃίεσ οἱ ἰῃ6 πο κεοὰ ΝΕΡυσ Δα 6ΖΖΑΓ ἢο δά Ὀυγηΐ (μ6 Ὠοιι56 

οἵ 6οά,] λαά »ιαάς α [1, Ὦ Ὁ -Ὁ στεαι] γεαςεὶ {Π, Ὁ -Ἐ ἴοτ 411] ἐμὲ 
τυονῖϑη ἐμ [ζ᾿ - ἴῃς ρίαςσς οὗ {π6 Ὀαάγοοιῃ οἥ ἐΐε γογαὶ μομδε ἐμαί 
δεϊοηρεά ἰο Κῖηρ Χεγχες [Μερ. τ2α -Ἐ ἴοΥ 5886 νυ ϑῃδα ἴο βίη 85 ψε}]} 
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85 Χογχαϑ, ἃ5 ἴῃ6 Ῥγονεγὺ βαγϑ, Τῆς πιδῃ τεδαϑ δηά ἢϊ5 νῇς ΠΟΙ 5 

τῆς Ἰρμι.] 

[ὦ - 58ὲ γανε ἴπεπὶ ἀατκ υυῖης ἴο ἀτγίηκ, δηὰ βεαίεα το πὶ ἱμΐη [Ώ 6 
ΡάΪδες, ψὮ16 586 5βῃονεα τΠϑτὰ ἴῃς τνοδ ἢ οἱ ἴῃς Κίηγ. Απα ἴδον δϑκοὰ 
ει, ον ἀοεβ (8ε Κίηρ 5ἰδερ, πᾶ 8ῃε ἰο]ά ἴμεπὶ ἐνεγυί πίη {παῖ [ἢ 6 

ΟΠΊΘη ]5η6α ἴο Κποιν. 8586 5ῃονδα πὸ πὶ πὸ Καὶ ἱπηρ᾽5 Ὀξατοοπ, ἀπ ἤονν 

ἢς δῖε, ἃπά πον δε ἄγδηκ, αηὰ ον εξ 5ἰορί.} [0] - Βαὶ (με τἰσῃίθουβ 

Μοσάξεοδὶι ργαγεὰ Ὀεΐοσγε ἴῃς 1,οτὰ ἔγοηη ἴῃς ἢγϑὶ ἀδὺ οὗ ἴῃς ςαϑὶ πο ἴῃ 6 

βενθηῖῃ ἀδᾶν, Ψ ΏΪΟἢ ννὰ5 ἴῃ ΘΔ}. 

Εογ ἴδε αἰ βογοηΐ {πδοσὶθβ ἰῃ σορασγά ἴο ἰῃς ἰἀΘπ ΠΥ οἱ ΝΑβδί!, 566 

Ρ. 88. Α Ξεραγαίς ἰεαϑὶ ἔογ ἴῃ6 ψοπίθη νγὰ5 ποΐ ἀθπιδηαθα ὮὉΥ 

Ῥεγϑίδη ουβίοπι (566 ν."}. ε πικυδῖὶ ΒΌΡΡοβε, εἰΐμογ (ἢαΐϊ (ῃς 

ΔΌΪΠΟΓ ἢ85 ΨΓΟΠΡΙΥ Δϑου θα ἃ [εν ]5ἢ συβίομῃ ἰο (ῃς Ῥογϑίδῃϑ, ΟΥΓ 

μαϊ δα 18 1ηΚ5 (Πδι {Π6 ΠΌΡΟΥ οὗ ἴῃς ριιοσῖ5 πϑορθϑϑιαίθα αἰν!αΐηρ 

θη ἰηΐο ἴννο σοϊηρϑηΐϊθβ. 716 μοιϑδὲ οἵ ἐπε κίπράονι, θγο (6 

νοθη ΜΟΙ ἰδαϑίθα, 5. δνι ἀθητν αἰβεγοηὶ ἴσοσα (Πῃ6 ὀἠμαμ, οΟΥ 

βαίαςε, ΜΨΏΘΤΕ ἴΠ6 πιθὴ ψνεγα δβϑε θεά. Υ̓ΒΕῖμοσ ἴἴ 15 αἷθο ἴο Ὀ6 

ἀἰϊπιϊηρι ϑηδά ἔγοπι ἴῃς ἤομδο οἵ 6 Κὶηρ ἀμα ίσγοτῃ [6 ἤοπδο οἵ ἐδιέ 

«υογιοῆ, ἃ5 Ὀιουϊαίογυ [1 Π1Κ5, 15 μοί οἰεᾶγ (ο΄. 2" 5}). 

δ. ΓΙΝΥΠΌΣ2] ΓΙΝΟΌ3 ΟἹ οι. το Ὦ,. ὙὨῈ 5ρε!ηρς ἰπ ΑΗ ἰ5. ΞἰπΊρὶν ἃ 
ταϊβίαϊκο [ῃδὲ ἰ5 οογγοοῖϊδα Ὁγ Ὁ (ς΄. Βδεσ, Ρ. 71).---ΥΝ ) σον ἃ ἰγδηβὶ- 
ἰἴοῃ ἔτοπι ΝὉ ἴο "Ὁ ἔογπιβ, ἱμᾶὶ ἰ5 σοπιπιοη ἰπ ἰαῖς Ηδεῦ. (ο΄. δίδάςο, 
Ηεὺ. στάρι. ὃ χοιδ Α; ϑἰερέγιεα, Νεμλεῦ. Ογανι. ὃ οϑ ο, τος). ΓΊΜΘῸ3 
ἄἀοεϑ ποῖ τηδδῃ “ἷπ τπε {0]8}ΠΠ}π,᾿ πὰ 90 ἄοεβϑ ποῖ γεΐογ ἴο ἃ {π|6 ψΠ Ὠΐη 

ἴδε 18ο ἀαγΞϑ; Ὀυΐ πιεδηβ “ἷἴη ἴπε Ὀεΐπρς {0}},᾽ 2.6.,ὄ πη τῃε {ἰπ|ὲ ψ ἤδη {πε 

180 ἀδγβ ψεσε ονὸσ (ο΄. ἴων. 125). [Ι{ 5 15 Ὀγδςιοδ!]  ΘΥΠΟΏΥΤΩΟΙ5 

ΜΠ ΓΝ “αἱ 186 Γι] ΘΙ πποπι' (2 Κ. 45 76. 2:12 ΕΖ. ς3). (ὦ ἱγαπϑὶαίεβ 
Ποττοςῖ ὅτε δὲ ἀνεπληρώθησαν αἱ ἡμέραι. ὌὍΤῆες γ-ἀαγ ἔεαϑὲ ἔο] ]ονν8. [86 

180 ἀδγ5, δἱ ἴπΠ6Ὸ βαπγδ {ἰπ|6 ἴπῸὸὶ ΠΟΌ]ε5 ἃγ6 ΒΌΡΡροΞβεα ἴο γογηδίη ἔοσ [ἢ 15 

[εαϑὶ 4150.--- Ὅ)05] οὔλ. τῷ 2Ώ.---πῦν ] ἄς 1,: τοῦ γάμον ᾧξ (πότου Α 

δὲ δ΄ δος, ογὸ πάρ --: - αὐτοῦ 936): οπι. 21: οσοπυϊυϊὴ 3..--- 0] οτη. 
Ἐ, 3. 44, τοό.--- 255] οπι. Ἀ].-- Ὁ»Γ] οπι. 1, Ἐ1.--ὈΝΥ 025] (ῃ6 ψογὰ ἰβ5 
τευ αν 50 ροϊπίθα 85 1ἢ ἔτοτῃ ἃ "Ὁ τοοῖ, ἐχοθρῖ ἴῃ ΕΖυ. 825, γῃασα ἰΐ ἰ5 

ἴη ρᾶυβϑε. Οχ {πε ἔοτταῃ ο΄ύ. Μαυτγ. οη 705. το". Ὅῇδ ρΡ]. 15 υβ6α Ὀδσδυβ6 

1ἢς ρῥγεσθαϊΐης ψοτά ἰ5. οο]]εςῖνε (ς΄. ΚαυΐΖθοη, ὃ 145 ς, β).-- 31 εἰς 

ἃ (ἐν 44, ο3ὺ, τοῦ): 5,25] Τλεδαγὶ Ἧ1: οτὰ. 33.---Ἰὸρ -- υὑυοῦ οπι. : 
ἴο επά οὗ ν., οπι. Ἐ:.--- Γ»2Ὁ] ἐξ ὦ. πρῶ 5 ροϊηϊθα ἃ5 δῃ δρϑοϊιίε; 

Ὁ) ὨρῶΨ,, δοσογαϊηαγ, ταυβὶ θὲ ἴδε 5 8ῃ δες. οὗ {ἰπιε, (ΟὍ σους] 

ἐπὶ ἡμέρας. Ἡδυρὶ ρΡοϊηίβ 85 ἃ σϑῖσ. Οὔ ἔξ ἢδλ5 χοῦ ὈΪΥ αγίϑεη ουΐ οἵ 
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Γοχατά ἴοσγ ἴπῈὸ ϑαθθδίῃ, βίπος ἴῃς [εννὸ τοτὲ ἱποϊυάοα διηοης αὐΐ ἐπε 

ῥεοῤίε ταὶ ψἜγε ἰηνίτεα.--- 2) ἍΣΠ2] ΝΊηςΚ. (40. ἰϊ. 2) ἀεἰεῖεβ. ἃ5. ἃ 

81.858 ἴο {με πεχὶ ἵἴνγο ψογάϑ.---- 22] οὔ. Φὦ 1,: οὐ. γ1τ. Οἱ. δι, (Οϑῖσ. ἴο 

2, οἵ. ϑιδάς, δὶ 193 «.--- 1.2] οὔ. Ὦ;: οἴκου ὦ: - συμφοίτου οῃὖ υπάετ δ: 

εἰ πεπιογὶς 3: οἵα. ἘὮ,: δοδυῦ Ὁ: πνοὴ) “ἰπιογίοσ, ζ:: ἰουπὰ οηἱγ ἐπ 
Εβι. [Ιζ 18 σΟΙΏΤΏΟΏΪΥ βιρροβεὰ ἴο ὃ6 ἃ ἀεγίναϊίδνε ἔσχοπὶ 2, “δουϑε,᾽ 
ὈΥ δρρεπάϊΐϊηρς ἴδε επαάϊηρ 1, (ο΄. ϑίδάς, Ηεὺ. Ογαηι. ὃ 204 δ). Ζιτηγαοσῃ, 

ΚΑΤ. Ρ. ὅ49, τεψαγὰβ ᾿ξ 8ἃ5 ἃ ἰοδη-νοσγὰ ἴγογα ἀβ. ὁδνάμπε, “ραϊδεἊ" 
(ζ΄. Ὠε!τἴσϑοι, ΕΒ. Ρ. 172; Ηδυρί, αὐ ἰος.)}. 11) 15. ποῖ ΝΕΓΥῪ 51Π1|}12 Σ 

ἴῃ βουηά ἰο Ρεῖβ. σραἀάπα, ἀπὰ ἴο τεραγὰ ἰΐ 85 ἀεγίνεα ἔγοπι {με ἰδιίεσ 
δ πηδίυγαὶ, ἱπαϑηυς ἢ δ σῤῥαδᾶηπα 18 ΑἸγεδαγ τεργεβεηϊοδα ὈγῪ Ηεῦ. 

ΘΝ (θη. 11). Ομογης (Δὲ. 4500) ῥῬγοροβϑεβ ἴο γεδα ")93 ἰῃϑίεβδή 

οὗ 3, δῃὰ ἴο ἰγαηβίαίϊες “ἴῃ [ἢ τουδὶ ρἰβίδοῃίο-παὶϊ οσγομαγα."--- 555] 

φμοά γερίο ομἰε εἰ νῬιαπε οοποίμεηι ἐγαὶ ΨΚ: -ἰ ἄγων τὰ σωτήρια αὐτοῦ. ἣν 

δὲ ἐξεστρωμένα 1,: -᾿ κεκοσμημένῃ (ὅ: - καὶ ἣν ἡ αὐλὴ κεκοσμημένη 44, 

71, 74, 76, 120, 236: καὶ ἣν κεκοσμημένη τοῦ: -ἰ- ἐγαπὲ ατώδηε σίγαία 5ἰγα- 

ἐμία τερίς ἀεγρίπα ἘΠ: Ὁ εἰ ῥρεπάεδαη! ἐκ ονῖπε ῥοτγίς ἱεμίογία 8: -ἰ 

19 «ταὐὐὸ β. 
8. 1] πὶ Ιαγρε, 8ὸ Μαϑβ8.: αδγὲξ οοἰογὶς 3: δλθ 0: βυσσίνοις . 

Τῆς ψοσζὰ ΤὁσσυΓγβ ΟΠΪΥ Πεγὸ δηά ἴῃ 8:5. (ᾧ ἰγαηβίαῖεβ “πε ψαϊίς ᾿ἰπεη᾿ς; 

ΚΒ, “νοο]᾽; 33, “βκγ-θῖυςε. ΒΑῸ σοπηδοῖβ ἴἃὁ τ] ἀδγ, “ΒοΙε,᾿ δῃὰ τε- 
ϑαταϑ ἰΐ ἃ5 ρεγίογαϊθα ννοῦῖς; Ὀὰϊ Θ8π1.6] 88γ5 ἴ[Πδὶ 11 τηθδη5 “βοπλείιησ 
ΜὨϊε᾽ (ΜερΡ. 124), 5 πα] τὶν ζι. ὙὨς τοοῖ πιοδῃβ “ἴο Ὀὲ ψὨϊῖε,᾽ δηὰ 

ΟΟΟΌΪΒ ἴῃ 15. 2052. ΤὨΪ5 νοτὰ 15 ργοῦδϊυ οβῖγ. Ὀεΐογε {πὸ ποχί, 5ὸ (δι 
ΜῈ Γχι5ῖ ἰγδηβίαΐε “νὨϊ6 οΙοίἢ οὗ οοἰΐϊοη,᾽ ποὶ “ψὨϊῖο οἰοῖῃ, οοϊοη.᾽ 

ΗἩδυρὶ τεμψαγάϑ ᾿ἴἴ ἃ8 δὴ Ἐχριηδίοσυ ρίοβϑα ἴο Ὁ52 ἴπμδὶ ἢ845 ἴδκεη ἰῃς 
ὈΪδος οὗ δὴ οτἰίπαὶ γῆγ.----Ὁ0 5] ἔβα Ὁ: οπὶ. 44, ιοό: καρπασίνοις 
Φ: ἐ.6., “εοἰΐοη;,᾽ ἰ5 (6 5,κσ. ψογὰ ζαγρᾶτα. Τὶ ἴα ἔουπὰ ἰῃ Ῥετβ., ἂσ., 

8ηα Ατϑῖη., πα ΔρΡρθδῦβ ἱῃ Οτ. 85 κάρπασος πα ἰῃ [,4ἴ. 8ἃ5 σαγδαξμς 
(ζ΄. Ταρφατάς, Αγηεη. διμάϊθη, ὃ ττ48; ΒΌΒ. Ρ. 5ςο2). Το Ντϑβ. ανε 

ἴογτ ἴΠε πιοϑδὶ ρᾶγῖ ἴῃς βαπὶὲ ννογά. 4 δδλ8 {Πε δαυϊναϊοηῖ, δηὰ δ, “βπα 

πο. Μᾶέερ. τ2α τοηάοῖβ “σονοῖβ οἱ οςοἰουτεα 5ιυβ5. ὍΤμθ πογὰ 

Βῃου]ὰ Ὀς ροϊηΐϊθα Ὁ92.---- 20] οἵα. Φ: καὶ ὑακίνθινα -[- καὶ κόκκινα 

ἐμπεπλεγμένα ἐν ἄνθεσιν καὶ σκηνὴ 1,: εἰ ᾿γαεϊποιπα -ἰ- εἰ τε ογραπα 

Ἐ:: οὐ ᾿γαεὶνμεμπὶ 3: Ἰδῶωϑ) 9. Ἡδυρὶ ἰγδῆβροβεβ [ηἷβ νογὰ νἰτἢ 
ΥἹ2 (ο΄. 8:5).---- Ὧν} 55., Ὀυϊ ταΐοτθ ἴο Ὀοΐῃ οὗ ἴἢ6 ρῥτεςεάϊης πουῃβ 

(ψ. Μάϊεν, δγυηας, ὃ 138). ὦ δηὰ (ὁ τεδαὰ δε ρ].--- Ἱ -- ΠΝ] οτι. 
44, 71, 1το6.--- 2} -- 5232] ΡΟ “ἷἶῃ τονβ᾽ ζ8ι.---Υ|} (4. Ὁ: βυσσίνοις 

ΦΙ,: εαγϑαΞσεὶς Ὦ,. Αςοοτγαϊΐηρν ἴο 5οπὶε ἰΐ ἰ5 ἀεγινεὰ ἔσοπι [86 τοοῖ 172. 
Ασ. δᾶφδα, “ἴο Ὀὲ νὨϊϊε᾽; δοςογάϊηρ ἴο οἴδμετβ, ἔτοτη Εμγρί. ᾿δος, " εἰοιμα.᾽ 

τ ἀεποίῖθϑβ ργορεῦὶν “ὅπε ᾿Ἰηθη,᾽ ϑυοἢ 85 τνᾶ5 τηδὰθ ἰη Ἐχυρῖ, Ὀὰϊ 15 οἴϊεη 

οοπξιυβοα 1 Ὁθ3 “οοἴίοη οΟἰοί ἢ ̓ (φ΄. ΒΏΒ. 5. ν.). Ηδυρὶ τεραγάβ πε 

ΜΟΓα ἃ5 ἃ ψ'οββ ἴο ὈρἪ3, [ῃδὲ οτἱ φίδι ν ϑιοοα ἱστηθα δῖε αὐΐοσ Ὁ92. 

-Ἰ2) Ν}] ἰὼ. Ὁ “": καὶ πορφύροις ΦΙ,: εἰ ῥμγρῥμγοὶξ σμόγοις Ὦ,. 
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ΤῊ νγ͵ὰ8 ἃ τεὰ ρυσγρὶε ορίαδϊηεα ἔγοπι ἴῃς πιο 5κ Μηγεκ Τυμπομάμδ, 

ἰουπα οἡ ἴπε ῬΒαηϊςίδη οοαβί, ἀπὰ ἔγοιῃ ἴῃς ωγες Βγαμπααγίς, ἰουπὰ 

ἴῃ ἴῃς νεβίεσῃ Μοαϊοσγαηθδη. Ὅῆε εἰγηηοϊ ον οὗ (6 ψοσγὰ 15. ὑποεῖ- 

ἰΔῖη, αὶ ἰὶ 5 ργεβδι δ Υ οὗ ῬΏῃαη. οὐ χίῃ, ἱπαϑηλις ἢ 85 (πε πηδηυξαείυτα 

οἵ [Π158 οοἴουγ ννᾶ5 ἰοὴξ ἃ ῬΏασπ. τζοόποροὶγ. Τδα ψογὰ ἰβ ἔουηά ἴῃ Α5., 
Ατ., Αγδπι., Ῥεγβ., δηα ρῇ. ἴῃ 5Κγ. γάραπαη, “τεὰ,᾽ Ὀεδγίης ψ]ῖηε 85 ἴο 

ἴῃς οχίθηϊ οὗ ἰῃῆε ῬΏσρη. ἐχροτί ἰγδάς (9ϑεε Ρ]η. Λα. ΕἸ τ5,. ἰχ. 124, 1353- 

135; Η 8. ἱ. Ρ. 457; ΕΒὲ. ἱ. 8η5; Μοοταε, μάρες, ἢ. 234; ΒΏΒ. ς. ν.; 
Ηδυρίὶ, Τγαπϑαοί. Ηαρπιδγρ ΟοΉργεςς Ογίεηαϊςίδ, Ὁ. 220; ΚΑΤ. Ὁ. 

ό49, π. 4).---5522}] ἐκ κιόνων, “ὈἾΠἸΑτ5,) 705.: ΠΟΡΣΝ, {.6., ὄγκινον, 

“Βοοκ,᾽ δι: φωὶ οἰγοιμ 5 ἐηδεγίὶ ἐγαπὶ 3. ΤῊΪΐ5 ποτὰ ἰ5. ἀδγίνεα ἔτγοπι 
55) “τὸ "Σ᾽ δηὰ μᾶ5 ογαϊπαγι!γ (ῃ8ς πιοδηίηρς οἵ “εἰγουϊι" οὐ “αἰδιγίοι. 
στε ἰξ τηϊσῃϊ πηεδὴ “τίηρβ,, 845 33 δῃηὰ τηοβῖ πιοάσσγῃ νογβίοηβ; θυ 

σι. ς9, μετα ἴῃς Βδηάβ (ΒΏροΓ8) ἃγα σοπιραγεά ἴο 21] 5.02, βυρχοβίβ 
ταῖμον [Πδἱ 1ἴ τηϑδῃβ “ου]Ἱηάεγβ,᾽ οσ “τοάβ.᾽ Ὅτ. κύβοις ατίϑεβ ἔτοπι σοῃ- 

[υϑίοη σὰ 2) “βίοςκβ, “Ὀ]οοΚ5.᾽-- τῇ 02] δδωγηεὶς 3: οἵα. Ά;.-- 
ὙΌΣ.) ἐπὶ στύλοις (Ὁ: καὶ στύλοις 1,: ἴγαλον, ἌΔο Ὁ: οοἰμνεα Ἐϊ: οτι. 
71.--.9 Ὁ} οτα ἱΠ ΎΙ πιθδῃβ “δπε ᾿ἰπεη.᾽ στε δπά (Οἱ. 5}5 1 ἀρρϑᾶγβ ἃ8 

ἃ τηδίοσίδὶ σοῦ Ὡς ἢ ΡῚ]]ᾶγβ γεγε τηδάς, ἰπ Ὁ 85 γτηδίογίαὶ ἴῃ ἃ ρᾶνο- 

τηθηΐ. ἴῃ σ (Ὦ. 202 ἴΠε δἱϊοσῃδαίΐθ ἴογπι υὐτ' ἰα υϑεὰ οὗ ἃ βἴοπε δ- 

ΡΙογθὰ 'ἰπ ἴδε Τεπῖρὶς. Ὑἢε νεγϑίουβ ζεπογδ!] ἰγαηϑὶαῖθ “ΔΓ ]6᾽: 

παρίνοις (4 1,: ἐραγίμπα (εἰφεία) Ἧϊ: πιαγνιογεῖὶς 3: Λγο ἅι. ὁ [δ5 

Ἰ5.;,5.δὺ "δοδοία, ψῃΐς μι 8 [π6 ψογὰ ΌΥ ψμϊςἢ τ 15 τευ ν ἰγᾶπ8- 
ἰαϊεά. ΤΠΐ8 βϑυρρεβίβ Βαϊ ἰὶ τεδὰ ἤετε ὉῸΦ "ΟΡ. ΤὨΪΐβ τεδάϊηρ ἰβ 
δαορίςοα ὈΥ Οδηπον (ἘΒὲ. 2936), "υἱ ΑΙ͂ 15 Ξυρροτίεα Ὀγ ἴῃς νεῖρῃϊ οὗ 
ενϊάθεηςθ. Τῃε ψοσγὰ Δρρεᾶγβ 8150 85 ἴῃς πᾶπιε οἵ ἃ Κὶπὰ οὗ βἴοπε ἴῃ 

Αγδῇλ., ὅγτ., ἃηὰ ρῇ. ἰῇ Α5. ξαξξμε (5εα ΒΒ. τοῖο). Ασσογάϊΐηρ ἴο {πε 

ἰαϑι-οἰϊεὰ νοσὶς ἰδ πλθδη8 “δ᾽ δδϑῖοεσ."--- [90] ὑτ. καὶ 1, 3 (Ὁ.--- η0517] 

οπι. 1,: -Ἐ --“"οῦ β.-- - ΓΡΙᾺ] ΟΣ Βεη Αβϑδογ: ΡΥ Βεη ΝΑΡΒίΑΙ; (Β0Π}]): 

λιθόστρωτον (ὦ 1,: ῥανέπιεπέμηι σἰγαίμε Ξ: ἰαρίάες Ἧϊ: Φ.22 νοῦ “ἃ 
ἰτοἀάδθη κίοα, ζι:. ὙὍῇὲε τοοῖ, ψμῖσἢ ἀρρεᾶῖθ ἴῃ Α58. γάξαῤμ, ΑἹ. 
γαδαΐα, ταϑᾶῃ8 “ἴο Ἰοΐῃ ἰορεῖίμεσ.᾽ ΠΟΣᾺ 15 ἃ ρδνοιηξηϊ οομηροβεὰ οὗ 

8118} ρίεςεβ οὗ ϑβϑίοπθ. [1115 υβ6ρἀ οὗ ἴῃ ρανεσηδηΐ ἰῃ ϑοϊοπιοῃ᾽ 5 ἴθιηρὶςο, 
4 (ἢ. γ5, δηά ἰπ ΕΖεκίοὶ 5 ἴθπιρὶς, ΕΖ. 40175,--ΟἹ.}} οτῃ. Ὦ (Ὁ: σμαραγδίτου 

λίθον ὦ, ἐ.ε., ἃ Ξβἴοηε |ἴκὲ τῆς ἐπλογϑ] α ἴῃ οοϊουγ, ρου ρ8 “τη δοἢϊϊε,᾽ 

“βογρεηίπε,, ογ “νετα-δηταυε᾽: σμαράγδου 1,: ς»παγαράΐηο 3: 1) ΘΟ Ρ 
“οΥγϑῖδβ,᾽ ζ.. [Ιπ Ατ. δαλ τρεδῃβ “δ]ἱααβίεγ᾽ (ΠΏ όζυ, 5μ}ί. ἱ. Ρ. 121). 

Ιη Εμγρί. δεξί τλεδῃ5 ρῇ. “βῬογρῇγτγυ ᾿ (Βγυρβοῖ, εἰ. ν. 438; ΜΝεπαεὶ, 

Αἰὰρ. Βαι- με. Ἑδεϊςίείπε, Ὁ. 777.; ΒΒ. ν. οό)ὴ. Ὅῇβε πνογὰ οςουῖβ 

ΟὨΪΥ δεζε, δηὰ 115 τηδδηϊηρ ἰβ αυϊΐϊα ἀοιυθίξα].---ΦΦῚ] οὐὰ. 1, 71, τοῦ: 

ἴτ. ν᾿. ἠεχὶ ὦ: 5εε ἃδῦονε.---ὙὉ}} καὶ πιννίνου, "ἀπά οὗ ροδ8γ),᾽ ὦ: μ᾿ 

Νὥ3Ὃ ΝῸΝ )2Ἴ, “δπὰ ρεδγ] οὗ {πε οἰϊτίεβ. οἱ ἴῃς ρτοδὶ 56, ζ:. Ὑῃδθς 
τε ἀοσίηρϑ ργεβυρροβε ἴῃς βδπ|ε ἰεχί ἃ5 Ἐ. [Ι͂Ὲἢ ΑΥ. ἀὐμγγ πιεδῃβ “ροδτγὶβ.᾽ 

ἴῃ ἃ ρανεηθηΐὶ ΜῈ τηιϑί (δῖ ηΚ γαῖ ετ οἱ πηοίμογ-οῦ- ροαγ]. ΗἩδαυρὶ (ΕἸ ηΚ5 
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οὗ 58611-τλγΌ ας νος ἢ πᾶν πᾶνε Ὀεοη οδίδἰπεά ἔτομι {πὸ πο ουτγβοοά 
οἱ Αβίγακῃδη. 32 πδ5 υαγία, ἀπὰ 8 φιοά τεῖγα ναγίείαίε, ΜΜὨΪϊΓὮ 566 πὶ 

ἴο ὈΓεβΌΡΡροβε "5, "ἀπά πηυυάε5,᾽ ἰπϑίοδα οἱ ΑΕ γντΚ. (Ὁ οπιίῖ3.-- 
ΓΟΠΟῚ] ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ (Π 6 5ΔΠ|6 85 Α5. σίζγη, ἃ Ὀγεοίουβ βίοῃης οὗ δῃ ὑῃἰκηονσῃ 

βοτὶ (Πο  ς|2Ζϑο, ΕΒ. 495). ΤΏς πδῖθ ἰ8 ρεσῆδρβ σοπηηεοίεα ἢ 

“πῦῦ “το Ὀὲ ἀατγὶς.᾽ [Ιηβίοδὰ οἱ 118 8 τοδὰβ ρίοίμγα ἀδοογεδαί, απὰ Ἐ 
ρίμγα, ΜΈΪΟΒ 8668 ἴο ἱπαϊοδίε (Πδὶ {πὸ σεδαὰ Γ330, Ὡς ἢ {πεν ἰοοῖὶς 

ἃ5 ἴῃς Ατᾶπι. εαυϊναϊοηὶ οὗ [2 “ἱπιαψεγυ,᾽ “Ρἰςΐυγεβ.᾽ [πὶ 15. δὶ 
τεηάεγβ {8185 ψογὰ σμοά υἦδε ῥιολγμνι ἐδί. (ὦ Πδ5 καὶ στρῶμναι δια- 
φανεῖς ποικίλως διηνθισμέναι, ᾿ἃπα ἰΓΔηθράΓοηΐ σονετη88 ρα ἀςοο- 

το. (Ὁ π858 μὴ») 9 ἴζα.2) Ἰδωω.229 ᾿δηὰ οονετίημβ οὗ ᾿ίπθη δπὰ 
οὗ 511κ.᾽ Βοῖίὰ οἱ (πεϑὲ νευβίοῃϑ ργεθυρροβεα [1035 “σονεσίη μ᾽ ἰῃηβίθδα οὗ 

ΓᾺΠΟ ἴῃ Ἐξ ἀπὰ γ)ὸ ἰῃ 9 3:. Τῇε τεϑὶ οὗ ἴῃεῈ ρῆγαϑε ἴῃ Ὀοΐῃ οδϑ685 
5. ἔγεε διῃρ δοδίίοη ἀσϑιχηεαὰ ἴο ἐχρ δίῃ δὶ 5 τηοδηΐ ΌΥ “σονεοσίηρ. 

Ζ:, ὦΦ", τεαὰ ἼΠ ὍΣ ΠΥ ἸΟΡῸ ΠΥ ΥΌ ἸΣἸΟΝῚ ᾿“δηα ςοϊουτοά τορδβ δῆ- 
οἰοβεὰ ἰμθπὶ οὐ 1ἢ]138 5ἰάθς δῃὰ οὐ παι. ΤῊϊβ ῥγεϑυρροβεβ ΑΙ γι ποι. 
Τῆς νογά 15 γτεζαγαεὰ δ5 ἀεγίνθα ἔγοῃι πὸ “ρὸ δρουϊ, βυττουπα,᾽ δῃά ἰ5 

ετγε ἔγεεϊυ ἱπίεγργεῖεα 88 8 εποίοβυγε οἱ τορεβ ἰμδῖ βυγτουπάςδα ἴδ ς 

[φαϑίοσβ. [ηϑίοδα οὗ ΠΟΥ ὙἼΘ1, γτοδαβ καὶ κύκλῳ ῥόδα, ᾿Δηα τοβ65 ἰῇ ἃ 

εἶγοὶς,᾿ ψ Ὡὶο ἢ τεργεϑεηῖβ 8η οτἱσίηδὶ ΓπΟ τ. ΤὨΪ5 πο ἢδ5 (ΟΠῚΘ 

ἱπίο ὦ, κύκλῳ ῥόδα πεπασμένα͵, ἃ5 ἃ ςοηῇδῖε τεδαϊηρ δοηρβὶάς οὗ ἴῃς 
οἴμεσ ἰγαηϑίδίίοη οὗ ἴπῸὸ ρῆγαθθε. ὙΠογε 8 ΠΟ γεᾶϑοη ἴο γεχαγὰ ἴῃς ἰοχί 

οὗ εἰἴμεν ὦ Ἐ ον ὦ (ὁ 85 κυρετίογ ἰο Α͂Ι͂. Δ ηδὶ ψψε Ἴχροςΐῖ δεσγε ἰ8 ποὶ ἃ 
τηδπίίοη οἱ ρῥἰοΐυγεβ ΠΟΥ οἱ οουςδεβ, νοῦ Ὦδνα Ὀδθη ἀεοβοσι θα ἴῃ ἃ 

Ῥγενίουβ οἴδυβε, δυΐϊ οἵ ἴῃς πιδῖεγί]5 οἵ ἴῃε ρανειηεηῖ. Βορασγάϊηρ ὦ 
8ἃ5 οτἰχίπαὶ, 188 επιεπὰβ ΓΠΌΥ Ὑ) ἴο τεδὰ (ἢυ5: ὈΣῪ Ὁ ΟΥῚΣ ΓΊΌΣΟΊ 

ὈΛἽΠΌ ὉΝΥ ΠΤ 2Ό ΟΥ̓Υ. ΕῸΓ ΓΊΠΦΙ Ὑἢ ΦΦῚ δῆμον (ἘΒὲ. 2036) 

τεδάβ: Ππο ΠΡ Ἢ ΟΦ "Φ ἼΘΌΝ ὙἼ| “Δηα τηοϊμεγ-οῖ-ρεαγὶ δηὰ βογεθῃβ οἵ 
δη6 Ἰΐποη ἴῃ ἴδε ἴογπι οὗ 5164 5. 

7. γῷῴϑυν ΗΠ ρλ. ἰηΐ. ὑπῖγ., Πῖογαγ “δηα {πῸ ρίνίηρ ἴο ἀτίηκ.᾽ ὙΠε 

ἰηξ. 15 υϑεαὰ Ὀεσᾶυβθε ΟἿΪΥ ἴῃ δοεΐοη 8 ὑσοπιϊποηῖ, πα ἰΐ 158 σβίγ. Ὀε- 

σϑυϑε ΟἸΟβεὶν οοπποοίεα τ ἴμ6 ἰο]ονίης ψογάβ: δίδεδα αιξηι 
φιΐ ἱπυμαϊὲ ἐγατὶ 3: ἴο ὈΩΥΦ οὔ. Ἄ).---- ὍΣ) -- Ὁ5531] οὔ. (: ἔξαλλα 1,: 
εἰ αἰϊὶς αἰφμε αἰϊὲς ναξὶς οἱδὶ ἐπζεγεδανμ 8..---1δ}] οπι. ν 4ζ.---- ΓΛ29] οπι. 

ΦΈ: ῥγαοίρωμηι 8: 186 ἴοστη ψἱπουϊ ἴῃῈ ἀγιῖοὶα 15 ρεουϊασ. 78ΠΠη 
εἸηεπαβ ἴο ΡΠ] αἰΐεγ ὦ ἡδύς.---2. 380 Μ85. οη 2 (ἢ. 285 (ο΄. θη. 1ττ): 

ο΄. ϑιδάβ, ὃ 193 ὃ, π. 2: οἵῃ. 1.: -᾿ καὶ ἡδύς (ὦ: -᾿ εἰ δμαυε υαἱάε Ἔ.---.2} 
ὃν αὐτὸς ἔπινεν (ὦ Ὦ;: ὃν πίνει 1,. 

8. πη Φ 1) εἰ αὐ ἡμομπάδαίενε δίδεγε Ὦ,: ῥοπεδαμέμν ἃ: [Ὠϊ5 ἴ. ἔογτῃη οὗ 

(ῆ6 ποὺυῃ οσουζβ στα οηΐν, [με πὶ. ἱπ Ες. 10}7: -᾿ οὗτος .--- ΓἼ] ἴῃς 

ΜΟΓαὰ ΓῚ 15 ΟἹα Ῥεῖβ. ἀάϊα, “ἰανν᾽ (ο΄. ϑρίορεὶ, Αέρενς. Κεμίηπεονγ., Ὁ. 

225). [1 ἰδ ἰουπά ἰῃ ἴμε ΟἿ. ΟὨΪΥ ἴῃ υυτὶτἰπχβ οὗ ἴμ6 Ῥεγϑίδη ρεγὶοα οὕ 

ἰδῖεσ. [1 ὁσουγβ το {ἰπ|6ὲ5 ἰῃ Επδὶ. ἀπὰ αἷβϑο ἰῃ ΕΖζγ. 825, ἴῃ 4}} σαϑθὸβ ἢ 

τείεγοησε ἴο 8 το αὶ ἀδογθεθ. [π ἴδε Αταπι. ραγίβ οὗ ΕζΖγ. δῃὰ Ὦη. ἰΐ 5 
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υϑεα ὈοΙἢ οὗ ἴῃς ἴανν οὗ ἰῃε Κὶπρ δηὰ {πὸ ἰὰνν οὗ σοά. (ϑ8εε 1ἀρχαγάε, 
Αὐμαμκάϊμηρεη, 16 7.; Αγριεη. διμά. ὃ ς79; Μασγιὶ, ἄγανι. Ογαηε., Ρ. ς9.)-- 

ὍΣ ἸῈ Γ΄] οὐ κατὰ προκείμενον νόμον ἐγένετο ὦ. ΤΠὶβ σῆονβ (παῖ 

ὦ ρμοϊηίεὰ ΓἪ5 σψἰϊμουὶϊ (ἢς ἀγίϊοὶς δπὰ τεραγάεα ἰΐ 45 Ἵβίγ. Ρεΐογε }"Ν 
ὍΝ, ΟΥ εἶξε πὶ ἰἴ τεδὰ γον ἢν ὩἼ2. ὙΠ ρῖνεβ ἃ Ὀεϊΐοῦ βεηβε [8Δη 

4ι. ἘΞ μΑ5 ςεομπάξηιν ἱερεῖ περεΐπὶ υἱη ἤν, Ἡϊο ἢ 4150 ἐταρ]ο8. {μδὶ 
Ὺ 5 σϑ.--- Ὁ)Μ] ποῖ “δἰηάογ᾽ (ϑεῆυ., Ηδυρῖ), Ὀυϊ “σοηβίγαϊη, 2.6., εἰ ἢ Γ 

ἴο ἀτίμκ οὐ ποῖ ἴο ἀτίηϊς.--ρ 1.1 Ποτὲ οὔἱυ ἴῃ ἴῃς πιεδηΐησ “επ)οὶῃ 

ἀροη;,᾽ κα δχ Ὁ» ο51- 7. ὃ (ἡ. τ ΟἩ. 953): ἠθέλησεν. .. καὶ ἐπέταξεν 
4-.--- ΟΠ") οαι. 3:.---ἢ»] ῥγαροηξης πιξηιδὶς οἱπιρμίος 38.-ττῦτ 2 52] τοῖς 
οἰκονόμοις (ὦ: αοἰογίδιες ἀογεμὲ Ἶ): ἀξ ῥγίποϊῥίδιδ δες 8: οὐχ. ἵ,.---Ίοῦχ 
-᾿ αὐτοῦ καὶ ῷ. 

9. Ὁ2] ομγ. 4Ὁ.--ἼΨῊ] ᾿Αστὶν Φ: ᾿Αστὶ (: αὕτη ςς: Οὐασθεὶν ογὖ: 
Οὐαστὶν 1,: γα λμὲ Ἐ, 8. (50 580. Ὀϑεαυεηε)ν ἴῃ 4}1} [Πε86 γεσεβ: ἢ 5).--- 0 Φ}] 
ΡῬέ., ἰπβίεδα οὗ ἱπηρί. ψν. ἡ οοηϑες., θδθοδιβ6 δηϊεσδάδηϊ ἴῃ {ἰπ|ς (οὔ. 25. 19 41). 

-τ- 2] ὑγ. ἐν ΟἹ, Ἐ (Ὁ: 3 μδ58 δοςοϊἀεηίδιν ἴβ!]επη ουἱ οὗ ἴδε ἱεχὶ (οὐ. 153 
ς᾽ 93).--τ 298] βασιλείοις (ῷᾧ: τοῦ βασιλέως 1,.--- θοῦ δ Ν] οὔ. 1, 1}: 
ἕκτου ὁ βασιλεὺς ὦ: ΗἩδυρὶ ἀεἰεῖε5.--- ΟΥὙΤΙΝ] οὐ. 1.: Ηδυρὶ ἀε]εῖεβ. 

ΧΕΒΧΕῈΒ ΟΟΜΜΑΝῸΒ ΝΑΒΘΗΤῚ ΤῸ ΒΗΟὟΝ ἨΕΆΒΕΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΟΥΕΒΊΘΒ, 
ΒΌΤ 5ΗῈΕ ΒΕΕΌΒΕΒ ΤΟ ΟΟΜΕ (19:13). 

10. Π,  Απά ἰΐ σἄπηδ ἴο ρ455] ο» ἐπε σευεηί ἀαγ, [ὦ' -Ῥ Ἐπ Βϊςἢ 
ψ5 (ῃ6 ΘΑ δίῃ, Π΄5 ΟὟ δηα (86 ΟΥΥ οὗ ἴῃ6 ϑδημπϑασγίῃ σᾶπγα Ὀδΐίογο 

[86 Τιογά, 884] τουλερ ἐμ Κιηρ᾽Σ ηιοοά ργειυ πιοῦν ἤγοηι τοὐῖπα, 

(3 -- ἀπὰ ψβεη, αἴίζεγ ἴοο ἄθορ ἀτγίηκίπρ, (μ8 ννῖπθ- ὈΙΡΡῈΓ θδοδιηα 
μεοαῖθα,] [ὦ Ἐ Π6 Ἰιογὰ βθηΐ υπηΐο Ὠἰπὶ ἃ αἰβίυγθίηρ, δηροὶ ἴο 

(ΟΌ]Ὲ (Ὠεῖγ [εδϑῖ.] 

[5 - ΒΕ α͵5οὸ ἴῃς 127 Κίηρβ ψοδγίης σγοννϑ νῆῸ εγα ΜΠ Ὠϊπὶ 

ΤΕΥ ΤΏΕΙΤΥ, δηα ἴδε σοηνεγβδίίοη γηδα ἴο ᾿ΠΊΡΓΟΡΕΓ 5 ]εςῖβ, ἃ νἱοϊεηὶ 

αἰβρυῖϊε ἄγοθε διποὴς πεῖ. [ερ. τὴὺῦ -ἰ ϑοπὶὲ βαϊά, ΤὴῈ Μεαΐδη 

ΨΟΙΠΊΘΩ ἅ͵ὸ ἴῃ6 τηοβὲ Ὀδδιῖ}; οἰποῖβ βαϊαὰ, ΤὯς Ῥογϑίδηῃ νοσήθῃ ἃζὸ ἴῃ 6 

ἔαϊτεβῖ. ὙΠεη βαϊα Χογχοβ ἴο ἴποπι, Τὸ τἱΐο [δι 1 ΘΠ)ΟΥ ἰβ8 ΠΟΙ ΠΟΥ ἃ 
Μεάς ποῖ ἃ Ῥεγϑίδῃ, Ὀυϊ 15 ἃ Ὁ μβαϊάθεδῃ. 1 γου νυν βῆ, γοὺ ΠΊΔΥ 8566 ἢεσ. 

Υε5, ἴπὸν 8814, Ὀυΐ 83ὴ6 πηυϑδῖ ΡΡΘδγ πακεά, ἴοσ ἢ ναὶ πιεάϑυγα ὁπ ὸ 

τηρδίθ8, ἰΐ 5841} θὲ πχεδϑυγεὰ ἰο δϊπὶ ἀραίηῃ. Τῆς 5ῃδηθ 6885 νδϑῆϊὶ πδὰ 

ἴα κοη [5γϑεὶ 9 πιδί ἀθπ5 δηα βιτρρθα ἤθη πακοα, δπα δὰ τηδάςδ ᾿μ 6 πὶ 

ψοτὶς οὐ ἴῃς ϑαῦθδιἢ (βἰ μι] ατὶγ ὦ, 55, Μ14.).} 

ΤὨδ 5ενθηίἢ ἀδγ ἰ5, οἵ σουγβε, [Π6 ἰαϑὶ ἀδγ οἱ ἴπ6 βενεη-ἀδν ἐεαϑίὶ 
(ν.2) δῃὰ ποί ἴπε6 ϑαρραίῃ. Δ τῃ6 Ρἤγαβο ἡποοά ργειυ ἩΙΘΡΥΎ, 
(. 7. τό χ 5. 2551 Κὶ. 89. ΡΓ, τς!" Ἐπί. ς".---ἰ], - ΤᾺΣ ΚΙηρ) 
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εονπαηπάοά Μοῆνιᾶη, Βίσε μα, ΗΠ αγϑπδηᾶ, Βὶρλιμᾶ, απὰ ὐπαρ:- 
ἐμᾶ, Ζξίμαν, απὰ Καγκαξ, {᾿ς δευοη δεμπμο}5]. Οἡ {Π6 αἰϊοηρίβ ἰοὸ 

ἜΧρ δἰ ἴΠ 656 ΠΔΠΊ65 ἔγοπ ἴῃς Ῥεῦϑ., 5εὲ6 Ρ. 67. Τῇδ πδπ)65 αἰΠοσ 

ΜΙ οἷν ἴῃ (ἢ6 Ὗτββ., δηά ἴῃ6 σογζοοΐ ἰοχὶ 15 νΈΥῪ ὑποογίδίη. Επύ- 

ΠΌΓἢ5 ΘΓ ΘΠΊΡΙ ογθα 45 ουβίοαϊδη5 οἱ ἴῃς ψογῆθη οἱ ἴῃς Ῥεγϑίδῃ 

σουγῖ, ἃ5 'ῃ Βαγ]οηΐα, Αϑουτῖα, Ερυρῖ, δηα οἵοῦ σουπίγιεϑ οὗ ἴῃ 6 

δηςσίθηϊ δηά (86 τηοάσγῃ Οτϊθηΐ (ς΄. ΗΓ. νιϊ!. τος ; Ρείγοῃ. ϑδαΐγγ. 

157; Τόγοθηςθ, Εμμμοῖι., Δςῖ. τ, ὅς. τ; Βγίβϑοῃ, ᾿ϊ. Ρ.. 224). ΤΟ 

οἷα σοῃίγονεσθυ ΨΒθίμοσ (815 ψνογά τᾶν ποῖ 4150 πηθᾶῃ “οἕῆσογξ, 

ἄοεϑ ποῖ σοπῆθ ὉΡ ἤσΓΘ, ᾿μαϑπλ ἢ 8ἃ5 ἴη686 ἱπαϊνί 1415 νῆο ἢᾶνα 
80οθ55 ἴο ἴη6 ᾿ΟΙΏΘΠ 5 αιδΓίοσϑ πλϑὲ θ6 δυπυςῃθ. ΤῺδ ΠυθΟΓ 

δουόη, ΜΟΙ ΔΡΡΘΑΓΘ 4150 ἴῃ ν."}" δηα 2", νγ»ὰϑ βΔογθα δΔπλοηρ ἴῃ 6 

Ῥεγϑίδηβ, 8ἃ5 δπιοηρ ἴῃς Ηδῦτενθ. Απυγα- Μαζάα δπὰ [ῃῸ 5ἰχ 

ΑἸηθϑῃδ- ϑροηΐδβ σοῃδίϊ ἰδ ἃ ΠΟΑνΘΏΪΥ σοιης}} οἱ βανθῃ; ογ, δο- 

σογαϊηρ ἴο Δηοΐμοσ σοποεσρίϊοη, ἴἤΈγα ΟΓΟ ϑανθὴ Αμηθϑῃδ- ϑροηΐδϑ 

(τ΄. Οεἰρεγ- Κύμη, 7γαη. Ρμοϊορίε, Ρ. 634). ὙΠα του] σουτί ννὰ5 

Ραἰιογμθα οἱ ἃ 5ἰγηαγ τηοαεὶ.--- Κὕλο σογυεοά [ζ᾿ -- Ἐ ἀυτίηρ ἰΒρ96 
56υθὴ ἀ4γ5] δέείογε Κὶμρ Χεγχοδ), ἴἰ. τὐπὸ βεγυεά {μὲ 7ασε οὗ Κὶπρ 

Χογχος (ο΄. απ. τρ}8. τ᾽ 5.. 2:5). 

11. Το ὑγίηρ ναβϑῃι [μ6 Οὐδεη Ρείογα (Π6 Κίηρ ψ ἢ [6 τογαὶ 
τὰσθδη [ὦ Ὦ 3 - ρῥΙδςοθὰ ὑροη Ποῖ μεδα] [ζ: -Ἐ ἴῃ τϑοοπίρθηβε ἴοσ 
[ῃ6 σοοὰ ἀεδεὰ οὗ ΝΕΡ ΓΒΔ 6 ΖΖδγ, ΠΟΥ Ραΐθγηδὶ σγαπα δίμεσ, πο 

μὰ οἰοίῃεα Τλαπίεὶ ἰῃ ρυΓΡ]6] ἐο σἤοιυ [βοης σοαά. ὦ Ὦ 3 -Ὁ 4}}} 
ἐμ ῥοοῤίος απὰ ἐπ οἠιοίαὶς πον δοαμέγ, ον 5σ΄!6 τυας νενγ }αἷἵν. [ὦ 
Ἔ Απά [ἢς Κίηρ 54] ἴο ἴθι, ὅο, 588Υ ἴο Οτδθη Ναβῃῖὶ, ΕΊ56 ἴγοη 

[ἢν τουδὶ ἰἤσοηθ, δηὰ 5 Γρ {Πγ56} πακεά, δηὰ ρυΐ ἃ σσοννῃ ὉΡοη 

ἴγ Πεδά, δηὰ ἴακε ἃ ροϊάβη σὔρ ἴῃ 1ῃγ σιρῃΐϊ Ὠδηά, δῃά ἃ ροϊάβεη 

Ρἰϊο μοῦ ἴῃ τῃγ ἰοΐς Πδηά, δηὰ σοϊηθ Ὀεΐοσγε πὲ δηὰ Ῥεΐογε [Π6 127 

στοννηθα Κίηρϑθ, (μαῖ ΠΟΥ πιᾶῪ 566 {πᾶὶ ἴποι γί ἴῃς ἰαϊγοβί οἵ 

ψοπΊ6η.}] [Π14. - Απὰ 516 νυ ϑῃβα δἱ Ἰεαϑί ἴο ψνεᾶσγ ἃ σίσα!δ |{κὸ ἃ 
Βαχὶοῖ, θὰϊ ὨΘΓ Ὠυβραηα ψνου]ὰ ποῖ ρογιηϊ [ῃ41.} ΕΤοΙ [Π6 ἴαςὶ 

[Πδἴ ΟὨ]Υ ἃ ἰγΌδη ἰ5 πχιεηίἰοπεά, Μερ., ὦ, ζ5, ἀπιὰ 7Θννίβῃ σοιηπι. 
θη ΟΓΑΠΪγ ἰηἴογ {πὶ [5 ννᾶ5 41} [ῃαὶ ν᾽ ϑῆς ννᾶ5 ρογῃ 64 ἴο ννθᾶγ. 

Ιῃ τα! γ [Π6 δυῖῃοῦ τγθδη5, ἰῃ 1.1} γαραὶ] δἰγα, ἱπο] μαϊηρ ([Π6 στονπι. 

Ηδνίηρ ἀἰβρίανθα 411 ἢϊ5 οἴῇοσγ ἰγδαβισγοθ ἴο ἢΪ5 ριιοϑίθ, ΧΟΥΧΘΟΒ ἰ5 

ΠΟΙ͂ ΔηΧίοι5 ἴο 50. Ὦϊ5 πιοβῖ ὑγδοίοιβ Ροβϑθββίοῃ, ἢϊ5 θδδυί αὶ 

ψ 6. ΤὨαδ γοιηδσκ ἴμαΐ ἢς ἀἸά [ἢ15 θη ἢδ ννὰ5 μϑαίθα νυ ἢ νἱΠ6, 
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ἱπαάϊςαίε5 {6 ορίηίοη οὗ {Π6 διιΐμῃογ [Πδἱ ἢς μου] ποΐ ᾶνε δοϊθά 50 

Ἧ Πα δά Ὀδδϑη ἰῃ ἢΪ5 στίρῃίϊ τη. 70 οἤσιυ πὲν δεαμέν 15 ἃ τθᾶϑοῃ 

ἴογ 1π6 ϑεπάϊηρ, ποῖ ἃ τθβᾶβϑοη ΨΥ ἴῃ6 Οὐδθη ϑῃοι]α σοπθ. Οἡ 

1ῃς ᾳυδοίίοη ΨὴΟ ψΕα Ὄγεϑεηΐ αἱ (15 βαϑί, 5866 15. Ἀσοοσηϊηρ 

ἴο φοιὴδ οὗ [μὲ ἘΔΌὈΙ 5, νϑῃτὶ νᾶ οηδ οὗ [ῃ6 ἔουγ Ὀδδι 11] νου 

οὗ ἴῆ6 νοῦ], ἴπΠ6 οἴμεσ ἴσος Ῥεὶηρ ϑάγδῃ, Βδῆδῦ, δηὰ Αδίραιὶ 

(Μερ. τςα). 

12. Βιώ Ομοεη ας γεμδοά [3 -Ὁ ἀπα Ξοογηεα] ἰο σον αἱ ἐἶιε 
εογ»παπὰ οΥ με Κίηρ ιυμήίοι [3 ὁ δι -Ὁ με ϑϑηΐ υπίο μει] ὅν ἐδ 
εμημοΐς, [[05.1}». -ἙἩ [ΟΥ̓ 5886 νγὰ5 πη α{{] οἱ (ἢ ἰαννϑ οἱ [με Ῥεγϑίδῃϑ, 

ννΠ ἢ ἀο ποίΐ Ροδστηϊί ϑίγδηροῦθ ἴο ἰοοῖ Ὁροη νῖνθ5,} [7 εΡ. τοῦ Ἡ 

Ὀοςοδιιθα 5816 δὰ Ὀδοομὴθ ἰθερσγοιιβ, οὔ θθοδιιϑα δῦσιοὶ ἢδα ςοηλα 

δηὰ οϑδιιϑεά ἃ ἰ81} ἴο στονν οἡ Ὠ6Γ.] 

[ὦ: - Ο Απὰ Οὐεοη Ν βῆ δηϑννεσγεα δηά 5δα υηΐϊο ἴῃσπι, Οο, 587 υηΐο 

ΥΟῸΓ [οο] σἢ πηδϑίοσ, ΠΟΠῚ γοῦ ΓΕϑΕ 10 ]6 ἰπ [οἾΪγ: Του χτοοτὰ οὗ ΠΥ 

{δῖμογ, 1 πὶ νϑῃῖϊ,, ἴμῈ Οὐδεη, ἴπε ἀδυρσῆϊοεν οὗ {πε Κίηρβ οἱ Βαθγίοη 

ἔτοτμι οἵ οἷά. Μγ [δῖδμεγ ἀγδηὶς ννῖπε ἐπουρῇ ἴογ ἃ ἱπουϑδπα πηδη, γεῖ νης 

Ὠδνεῦ οητορα Ηἰπὶ ἴο Βροακ βοῇ 86 Π561655 οσὰ5 85 ἴμοι: βρεακοϑῖ. 80 

πεν νεῖ δηα γχᾶνο ἴμς Κίηρ {πὸ δῆϑννοσ ψῃϊς ἢ Οὐδοη Νϑῃιϊ βεηΐϊ υηΐο 
Ὠϊπι; ἀπ ἤδη ἴῃς Κὶηρ Πεδγά ἴἢθϑε ννογάβ, ἢς ννᾶβϑ ΝΕΓῪ ΔΠΩΤΥ, δπα ἢ5 
νταῖῃ 85 Κἰπαϊεα ] Ὠΐη Ὠπ]. Απα ἢες βεηΐ δραὶη απο ἢ6γ ὉΥ ἴῃς βενθῆ 

ΤΟΥ̓Δ] εὐηυς 8 τνῦο 5δἱ Ὀεΐοτγε ἢΐπὶ ἰη ἴῃς Κἰησάοχῃ, βϑαγίης: Οο πον ἀπά 

580 ἴο Οὐυὐδεη  δϑβῃῖὶ, Π ἴἤου ἀοβὶ ποῖ ἤδάγκεη υπΐϊο ΤΥ ψογάβ δηα σοπς 

Ὀείοτο πιὸ δηά Ὀεΐογε ἴποϑε Κίηρβ, 1 ν1}} 5]αῪ ἴπθὰ δηὰ ἴδε ἀννᾶὺ ἢν 

Ὀεδυῖν ἔγοτα ἵμεε. Βυΐ ψιβεη {πε οἢῆςεῖβ οἱ τῆς Κίηρ ἰοἱαὰ 15 ἴο Πεοσ, 
586 ρῥδίά το δἰϊθηϊτίοη ἴο 1πεπὶ, Ὀυΐϊ ἀηϑινεγεὰ δηὰ βαϊά ὑπο ἴμοπι, ο, 58 Υ 
το 115 οο] 5} ἰκΐπσ, τ ἤοϑε οουηβ6]8 ἃσγα νδίη δηὰ ψῇοβε ἀδογεοβ ἅγα 
ΨΟΓΙΉ]ε55: Απὶ ποῖ 1 να βδίϊ, ἴῃς Οὐδοη, ἴῃ ἀδυρῇῃίεγ οὗ Εν]}]- Μογοάδοῃ, 

18ε σταπάἀδυρῆϊεγ οἱ Νεθυς βδαηοζζασ, Κίηρσ οὐ Βαδθγίοη ἢ Ετογῃ ΠΊῪ 
ὈἰγΙ ὑπ1}} πον ΠΟ δ [85 βεθη ΠΙΥ Ὀοάγ, οχοερὶ που, ἴῃς Κίηρ, δἱοῃσθ. 

Ι ποῖ 1 οοηϊε Ὀεΐοτε ἴπδε δπαὰ Ὀείογε ἴῃς 127 στοιννηεα ἰκίηρβ, {πον ψν}}} 
ΚΙ] τῃος δηὰ πηᾶγτυ θθ. Απά οπὲ οὗ ἴδε ποῦϊ]ε Ῥεγβίδη ἰδ ϊθ5 ἀηϑυνογοα 

Δηά 3δἰὰ υπίο Οὐεεη Ναϑμι: Ενεη ᾿ἢ τῆς Κίηρ 5ϊγ ἴδε δηὰ ἰδκὸ ἀνα 

(γ Ὀεδυΐῖγ ἔτοπι ἴῃες, ἰοὺ σαηϑῖ ποὶ αἴβσταςς ἴὯγ πᾶπια δηα τΠΥ [Δἴ Πογ᾽ 5 

ὨδπῈ ΌΥ 5δονίης [ΠΥ ὈΟΩΥ ἴο ΔΗΩΥ͂ ρΡεῖϑοῃ ὄχοερὶ ἴῃς Κίηρ δἱοης.) 

[1ο5.1"-Ε Απά τμουρῇ πε βεπὶ ἴῃ εὐπυςἢβ οἴζεη ἴο Ποῦ, 58ῆς ποπα ἴπῸ 
655 γοσηδί πο δΝΑΥ δηα τοΐυϑεα ἴο σοπης.] 

Νο ροοά τϑᾶϑοῃ ἃρρθδῦβ ἴογ Ν᾽ ἀβῃτ[1᾽5 γεί158] ἴο σον ἤθῦβεὶ ἴο ἴῃς 

συοοίθΒ. [Ιἰ ννᾶ58 ποῖ Ῥεγϑίδῃ σβίοπι ἴο βθο] δ {Π6 ΟΠΊΘη 85 ἴῃ (6 

πιοάογῃ Οτίθηῖ. Ἀσοογαϊηρ ἴο Ἐβί. 5’ δ δῃά Νε. 25, (με Οὐερῃ 
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σουά Ὀς ῥγεϑθηΐ δἱ θαηαιείβ (τ΄. Ηδγ. ν. 1:8), όσα ἴῃ6 Ῥεγϑίδῃ5 

58Υ, “1 15 [86 συβίοιῃ ν ἢ ι.5 Ῥεγβϑίδηϑ, ἤθη να ρῖνε ἃ στοαί ἔεαϑί, 

ἴο Ὀτγίηρ Οὐγ σοῃσιη65 δηα ἰαννίι! τνῖνεϑ ἴο δἱΐ ΌΥ οὖγ 5465. 

Ι͂η Ηεγ. ἰχ. το, Οὐδθὴ Απλθϑίσβ ἰ5 ργεϑθηΐ δἱ {86 δἰσιμάδγ-εδϑὶ 

οἱ ΧΕΓΧΘΘ; 50 4'ϑο δϑίδίεϊιγα δἱ (86 140 ]6 οἱ Αγίδχεογχεβ (Ρ]υϊδσς, 

Αγίαχ. ν.). [Ιἴ ἰδ ἃ πιὶδίακε, δοσοσαϊηρὶν, ἤθη ἰαῖοσ ψτ  ΕΓ5 ἀϑϑοσί 

(ῃαϊ ψῖνοϑ οῦα ποῖ ργεϑεηΐ δἱ Ῥεγϑίδη ἰδαϑίβ (6.5., Ρ]υἵδσοῃ, 

δγηιρος.ῖ, τ; Μδογοόθῖ5, 8α,. ἱ. 1.). ΤὨδ ἀβϑυμιρίίοη οὗ [ο5., Ὦγα5., 

Δηα την οἴμογβ, ἰμαἱ ναϑῃτὶ τοίπιϑεα ἴο σοσὴθ Ὀδοδιι5ε ᾿ἴ νγᾶ5 σου- 

(ΓΑΓΥ ἴο Ῥεγϑίδῃ οσυβίομ, ἰ5 ἱπογείοσα υηΐθηδῦϊθ. ὍΤἬοΣα 5 ηο πἰηΐ 

οἵ [ῃἰ5 ἰῃ Εβί. Μέερ., Ζι, 5, ἀηὰ Μία. αβϑυτης ἴῃδἱ 5ῃε ἐδθ- 
οἰἰπθα ἴο βῇῆονν μοῦβϑὶξ Ὀδοδυβθα 5816 νν5 σοπιηδηάθα ἴο Δρρεδγ 

μακρά, Ὀυΐϊ οἱ {Π15 «50 πεσε 15 0 ϑυρροϑίίοη ἴῃ {Πῃ6 ἰαχί. Ενθῃ 

(815 ἜἼχρ᾽ δηδίίοη αἰὰ ποὶ βδίϑίν (ἢς ἘδΌΡΙ5, ἴοσ {Π6Ὺ σου]ά ποῖ 566 
ΨΥ 50 Γἢ ἃ 56 1655 ογοδίΐυσγε ἃ5 ν᾽ ϑῃςὶ ννᾶ5 Ῥαϊηϊεα Ὀγ ἰγδαϊ οὴ 

ϑδῃοια θῈ ὑπν]]ὴρ ἴο σοπλα ὄνθη ἰῃ (ἢ15 σοπα!τοη. Ηδηςε {86 

ποίϊοη (παῖ 58ὴ6 Π84 ἃ αἰδβριυγειηθηΐί τ Ὡ]ο ἢ 516 νγᾶ5 ὑηνΠ]ἶὴς το 

Γενθα]. Ῥᾶγσ. βιρροϑὶβ (μὲ 5Π6 τεζυϑεά θδοδιϑθα 5ῆ6 {πῃουρῆϊ ΠΟΓ 

[εαϑί ἃ5 ροοά 85 [Παὶ ὈΥ ΧΕΓΧΕ5, 8ῃἃ νγᾶβ ὑην Πρ ἴο ἀορτγεοίαϊα 
ΠΕΙ5 ὈΥ στδοίηρ ἢἷἰ8.Ί Καὶ δηὰ Βεγί. σοη)δθοΐυγε {πὲ [ῃ6 τοίιϑδὶ 
ννἃ5 ἀιια ἴο ἴῃς δοΐ (μᾶΐ [Π6 τηδῃ γεγο ἀσγυηῖ, δηά πὶ να ϑμεὶ 

[δαγεα ἴο θὲ ἰηϑιυ δα Ὀγ {Πδπὶ (τ΄. Ηεγ. ν. τ8 Δ); Ὀαΐ, δοςοτάϊηρ ἴο 

Τὰςΐάη, ἴπΠ6 νοηθη εγα συλτάρα ὈΥ δυηυςῆβ ἤθη {παν δἱ- 

ἰοηαἀδα ὈῬαηφιοίβ (τ΄. Βτγίββοῃ, ἱ. 103); 8π4 ϑυγεὶν ἃ Ῥεγϑίδη αυθθῃ 

τηιδί αν δὴ δοσιυβίοτηθα ἴο (ἴῃς βρϑοΐδοϊα οἵ ἀγυ Θ Π 655. 

ΤΠα δυΐμοσ οἱ δι. ΔρρδγθῃῖΥ τοραγὰβ (6 γεΐυβϑαὶ ἃ5 ΠΊΈΓΕΙν ἃ 

ΜΏη, ἴοσ ψὩΪ]οἢ ἢς οἴεγθ πο δχρδηδίίοη. ὙΤὴδ δάάθαὰ νογάϑ, 

«ὐἰτοῖ μὰ δομέ μπίο με ὃν ἐμὲ ἐμμμοὖδ, ϑῆον (δαΐ [ῃ6 ϑυτητηοηβ 

ν85 ἀοἰἱνογθὰ ἴῃ [Π6 ᾿γορϑσ, [οσγπλα]ὶ νγᾶγ, δηα, {μογαίογα, βσῆἤδηςσε. 

[6 ἀϊθγεβρεοῖ οὐ Νϑῃίὶ.--- [5 -Ὁ Απὰ ἤθη {μὲ οἰςοῖβ οὗ (ῃς 
Κιηρ ἰοΪά τε Κίηρ ἴα Οὐδοη αϑῃι! τείυϑοα ἴο σοηθ δἱ (με 

σομηηδπα οὗ ἴ(ῃ6 Κίηρ 5εηΐ ὈΥ ἴῃδ εὐηιςῇβ (βι γα] αγὶγ 1,),} ἐμοπ 
ἐπε Κίηρ τυας ἐχοσεαίηρὶν ἀπρῦν, αμπᾶ πἰ5 τυγαί τυας κἐπαϊοά οὐ ὲπ 

ἔα; [05.193 -Ὁ δηὰ ἢς Ὀγοκα ὑ0Ρ ἴῃ Ὀαηαιεῖ.) ὉΠα δηροσ οἵ ἴῃς 

Κιῃρ ννὰ5 ἀιι ἴο ἴπΠ6 ρυ ]ς δβγοηΐ μὰ Ροὴ ἰτὰ Ὀγ ἴῃ6 Οὐδοη 5 

Γοΐ584] ἰο ΟΘΥῪ ἃ ἔογπιδὶ σοπῃπηδηα ρίνοη ἰη (ἢ6 ῥσγεβθηςα οἔ 8]} τς 
αἰχηίαγῖεβ5 οἱ (6 δἸΏΡ ΙΓ. 
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10. Ὁ92] ῥῖ. ἐγένετο δὲ 1,: ρτ. ὥαφιε 33: ρτ. ὁ 4Ὁ.---2.5] οϑβίγ. ἰηΐ. 
ὙΠ} 3, 85 25 (11) φ. ν., ποῖ ἴῃς Οαΐ ρῥέ., οΥ ἴῃς δ()]., 848 ϑοη16 σΟΠΊΓΏ.--- 

55] οὔχλ. ΦῚΙ, Ά:.---Ἰ"}2} οὔὰ. ΘΟ: εἰ ῥοεὶ πίρεανε ῥοίαδίοπενε ἱποαε- 
ἴσϑεί »ιε7ὸ .--- ὈΌΛ ΟΣ. ΓΡ3Φ] οτι. 1,.--ὈΦΌΠ] οπι. 52, 64, 243, 248, 

Γ, ΑΙά.-ττοῦῦ ὯΜ] οὐ. (2 1.: τοῖς πρώτοις 71.--- Ἴ"95] εὐμς 44: αὐτοῦ 1, 44, 

τοῦ.--- ΦΥΦΠΝ] οὐχ. Δ ΤΙΝ 44, ςς, 74, 76, τού, τοϑα, 12ο, 2236: Ηαυρί 
ἀεοϊ]εῖα8. 

11. σὺ ΓΝ] οἵα. ὦ ζ).--- 59 -- 200] πρὸς αὐτόν͵ βασιλεύειν αὐτὴν καὶ 

περιθεῖναι αὐτῇ τὸ διάδημα (ὦ Ὦ): εἰς τὸ συνεστηκὸς συμπόσιον ἐν τῷ 

διαδήματι τῆς βασιλείας αὐτῆς 1,: οογανε γέρε ῥοδίίο ϑωρεν καῤμὲ 67μ5 
ἀϊαάενιαίε 3..---ὉἡΒ] διάδημα ΦΊ, Ὦ, 8: ρ 6 5: κοῦ) ὅσ: ἔγοπι Ἴ29 
“βυγτουπά;,᾽ 8 4 ἰυγθδη ἐν ϑίοα ὉΡ ἴο ἃ δίρῃ ροΐηϊ, Οτ. κίδαρις (566 
Μδτιὶ, Αγανε. Ογανι. Οἷοσ., 5. νυ. κῦ3.). 1ἀρᾶτάς, ἄγηῖεη. διμάᾶ. τοοϑ; 
Οες. Αδλὶ. λογ, τεχζαγὰϑβ ἰΐ ἃ5 ἃ Ῥεῦβ. ἰἸοδη-νοσὰ. [{ 15 ἰουπα οἠἱΪΥ ἴῃ Ἐϑί., 

Πογο, δῃὰ 4:7 οὗ ἰῆς Οὐυδοη᾽β ἰυγῦδη, 65 οὗ ἴῃς ογηδιηθπῖ οἡ ἴῃε Ποδα οὗ 

{πε Κίηρ᾽ 5 δογβε.--- ΠΝ 50] ἡ- πᾶσιν ΜΝΑΝ 44, ςς, 64, 71, 74, 76, τοῦ, 

τοϑα, 120, 243, 248, 249, Ὦ; 8: κατὰ πρόσωπον 1, .--- ὈὉ;5] τῆς στρατιᾶς 

αὐτοῦ 1,.---- ΜΙ -- ὈΣΦ.1] οὔ. 1. 

12. 555] οπι. Ζ3:1,.-- ΓΦ ῦ] οι. ὦ ἘΞ 44, τού: Ηαυρὶ ἀεἰεῖε58.---- 125] 
ποιῆσαι 1,.---ὙὯὴ -- 22] οὔ.  20.---- ΦΧ] οπι. 1,: -ἰ νιαπάδανεναὶ ἃ: -Ἡ 

σας, ὃ... 3Ὁ.---ΟΟν ΟΠ 12] μετὰ τῶν εὐνούχων (ᾧ: σμηὶ εἰς Ἶ,: οτὰ. 
44, τοῦ: - ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς ὅτι ἠκύρωσεν Οὐαστὶν τὴν βουλὴν 

αὑτοῦ 1,.---Ἴ 0.5] οἱ. 1,.---ἼΚΝ 2] οὔῃ. ὦ. 

ΧΕΕΧΕΘ ΤΑΚΕΒ ΟΟΥΝΘΕΙ, ΜΊΤΗ ΗΙΒ ΜΙΝΙΒΤΕΒΞΚ ἍΜΗΑΤ ΟΟΗΤ ΤῸ 

ΒΕ ὉΟΝῈ ΤΟ ΝΑΞΗΤΙ (1'5-.5). 

13. Απ4|]705. Ὁ 5πἰαπάϊηρ υρ] ἐς Κὶηρ βαϊά ἰο [], -Ἐ 8}1] ἐξ ιυῖδε 
"πεη [Ὁ -ἰ ἰῃς ἀϊδοεγπίηρ] [0 -Ὁ τῃ6 βοῃ8 οἵ ᾿βϑδομδγ (ο΄. τ (Ά. 
1237 τὐᾷο ξησιυ μι ἐριες [Μερ. τοῦ, ἴδ' -ἰ ἀπά τῃ6 ϑβδβοῃϑ ἴῃ (ἢ6 
ΒοΟΚ οἵ [ῃ6 1,Ὧνν δηπὰ ἴῃ ἴῃς σαἰσυ]αίοη οἱ ἰῃ6 ψοτ]α]. ΤὨΪ5 αἰά 

ῃποΐ ἴακε ρῥδοῦ δ ἴῃς [εδϑί, δρραγθεηῖίίν, θὰΪ οἡ δῃηοίῃευ οσσδϑβίοῃ, 

85 ἴῃς οἴ ΓΕΓ5 δηὰ ἴΠ6 ΡΘΟρΡΪ6 ᾶγὰ ποῖ τηθηι]οηδα [ἢ [15 σοημηδοί!οῃ. 

ΤΠΟΓΕ 15 ὯΟ σϑάϑοῃ, ἱπογείογε, ἴο τερασγὰ ἴῃς ζο] οννίηρ ἀ6] 1 Ὀ γαίῃ 

ΔΠα ἀδθοῦθα 8ἃ5 ἴῃς δοίβ οἱ ἀσυηοη θη. ΟἾΪΥ οὔθ οΪ455 οὗ σουῃ- 

56|1ὁγ8 ἰβ ᾿Ἰηδηςοηδαὰ ἤογα, ἔοσ ἀηοιυεῦς οἵἩ {16 ἐἶγιδ5 15. ἴὰ Δρροβι[οῃ 

ΜΙ τοῖσδε γεη. ΒΥ ἀπμοιυεγς οὐ ἐδ ἐπιες, Μερ., ζι, 2", Μ|ιά., 
δηά τηοβί σου. ὑπαἀογϑίδηα αϑίγοίορεογς (ς΄. 15. 44" 47.5:.5 76. οὐ" 

η. 2517 ςι6); Βαϊ (ῃ6 ποχὶ οἰδιιβα δαιιδῖεϑ μοὶ 1 ἀηοιυεῦς οἵ 

ἰαιυ απά 7μ5ίσο; ἴδ Υ ταιϑί, ἰμογείοσε, Ὀ6 ἴμοϑα νΏΟ ἃῦδ {8 Π}}}18 Ὁ 

ἢ ἰδίοις! ργεοθάθηῖβ ἰῃδὶ αν {πΠ6 να] οἱ ἰανν (50 ΥἹϊ., 
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Ῥαρ., τγυβ., Ρίβε., Οϑὶ., Κδηῖ., Ραίγ.; οὔ. .-2 (ἢ. 1233. ἴῃ ἃ σᾶβ6 

οὗ {Π15 ϑογί Π0 γεᾶϑοῃ Δρρθᾶγβ ΨὮγ δϑβίγοϊορεγθ 5ϑῃουὰ Ὀὲ ςδ]]εά ἰῃ. 

-- ον 50 τῦας ἐμ6 Κίηρ' 5 ῥγοσοάμγε [δι Ὁ ἙΜοπὶ ἴο θὲ ἀἰβου 5566] 
δοίογε αἰΐ [δ - ἴῃς νῖϑε τηθῃ δη4] ἐμοδε τὐὴόὸ ἔπει ἰαιυ απάᾶ 
σμδίο!]. ΤὮε δάαϊιίοη οἱ ζδ' ρίνοϑ [Π6 γα βεῆϑθε. Ὅδδ [Γδῃ5- 
ἰδίίοη οἵ ΑΚ. δηὰ ΕΝ. 3ογν 50 τυας {μὲ Κίηρ' 5 νιαηημοῦ ἰοιυαγά αἱ! 5 

Ἰησοῖσοοῖ. Οχ ἀαἤ, “1ανν,᾽ 566 ν.". 

[Μερ. ταῦ -᾿- ΤΒεη {πὲγ σοπϑοίἀογοαὰ ψνδὶ ἴΠΕῪ οὐραϊ ἴἰο 580, βαυΐης, 

ΤΠ ννὸ 58υ, 1[,εἱ ἤῈγ θὲ ρυῖ ἴο ἀεδίῃ; ἴο-τηοττον, βεη ἰμῈ Κίηρ ἰ5 ΞοΡεσ, 

δε ΠΊΔΥ ὈδοοΙη6 τοσοῃοὶ δὰ ἴο ΠΟΙ δηά ριυϊΐ υ8 ἴο ἀδαῖῃ: ἢ ψὸ 58αὺ, 586 5 

ἱπποςρηΐ, {πὶ νν}}} θῈ δῇ ἰπϑυ τὸ ἴῃς Κίησ. 80 [ΠΥ 5αϊὰ ἴο Ηἷπι, ϑίηςε 
ἴῃς ϑαποίυδσυ μ858 Ὀθεη ἀεβιγογοα δἀηα νὰ ἤανε Ὀδεη οχ θὰ οὐἱ οἵ οὖς 

ἰαπὰ, γα ἃγεὲ ΠΟ ἸΟΞΕΥ δ] ονεὰ ἴο ργοπουηςε βεηΐθηοαβ οἵ ᾿ς ογ ἀεδδίῃ. 

Οο ἴο Απθοη δηὰ Μοδῦὺ, ψϊςἢ πᾶνε τεπιδϊποα ἰῃ {πεῖγ θ]δοθ5 |ἰκὸ 
νης Ὁροη ἰΐ5 ἰεε5. [ζ! -Ῥ Απά τῇς βοῃβ οἵ 5ϑδοῦδγ ργαγδά Ὀεΐογε ἴ86 

Ιοτὰ ἀπά βροκε ἴἢυ5: Ο 1ογὰ οὗ ἰῆς νογὶά, οοπίουπα (πεῖν δαϑὶ, δη ἃ θἊ 

τα] οὗ με τὶ σῃΐϊεουβ νῆο οεγεα Ὀεΐογο ἴπδε ἱπ ἴῃε Ηουβε οἱ ἴὮγ 

ΘδηοίυδγΥ ἰδ β οἱ ἃ γεᾶσ οἱά, ἵψο γουης Ρίζθοηβ, δηα ἰυτι]ο-ἄονες 

ὉΡοΟῚ δη δἰίδὺ οὗ εἀγίῃ, ΌὈΥ 1π6 μαπά οὗ 1ῃς ἰῇ ῥτγίοβιὶ, οἰδὰ σι 186 

Ὀγθδϑι- υΪαῖθ, ἱῃ νὶσἢ ψνὰ5 ἴῃ6 σἤγγυϑο τε, ἢ ]]6 τς οτοναβ οἵ ργίθϑῖβ 
ΒΡΓΏΚΙΘα δηα πλϊηρὶοα ἴπῸ Ὀ]οοά δπὰ διταηρσεὰ ἴῃς 5ῆεν-Ὀγοδα Ὀεΐοτο 
ἴδες. 80 ἴδε Κίῃηρ ἰὐτπεα δηα βουρῃϊ ἀραίη δανῖςς ἔγομι 5 ὑγίηςθ5.] 

Τῆϊΐς δάάϊίοη οἱ ζδ' 15 ἃ βεσίθβ οἵ ραγβ Ὡροὴ {πὸ ἢδπιθ5 οἵ δε 

86 η ΠΟΌΠΒΘΙΙΟΓ5 Ὀᾶ56α ἀροὴ ερ. τ2Ὁ. νῖν. 15... ἔοστη ἃ ρᾶσγεη- 

{Πειϊσα]ὶ Ἔχρδηδίϊοη ᾿πμϑογίθα θαΐννθθη 13" δηά 15. 

14. 4πά ἐο5ε αὐὐιο τὐογε [3 -Ὁ - ἢτϑι δη4] παν ἰο μὲηι [5 - ἴῃ 
σΟιΏ56], ΒΟΠΊΘ ἔγοπὶ δἴδ δΔη4 ϑοῃβ ἔγοπῃ Ὥθᾶσ ὈΥ] τοεγε [ὦ -- 
ΠΔΠ|64] Καγϑη πᾶ [ζ5:  ἔγοπὶ Αἰτίςδ], ϑμδιμασ [Ὁ: Ὁ ἔσο 
1π6|4], Αἀμιηδιμᾶ [05 - ἔτοπι ΕἀοΠπΊ], Τ᾽ γϑηῖϑα [005 -᾿ ἴτοτη Ἐρυρί], 
Μεγος [5 Ὁ ἔτγοπι Μογθθ], Μαγβ μπᾶ, Μπύκμῃδη [05 -Ὁ τοὶ 

7ογυβα! θη]. ΤῊΪ5 οἰδιθε 15 ποῖ ἴο θ6 σοῃηηεδοίϊοα ἢ (ἢς ἴοτγο- 

θοϊηβ,, 50 85 ἴο τεδα, ἐλοϑε τυὐὸο ἔπει ἰατυ απὰ σμδίοηι ἀπά Ἰύόγὲ ἨδαΥ 

τη μὲηι (ἴθ0), ἴογ ἴῃ ἐμαὶ ςαθε ἴῃ δά]. νου] Ρδ6 ρ]., βίπος ἰΐ 
νου ἃ ἔο]]ονν ἴΠη6 που νι νὨΙΓἢ ᾿ἴ ἀρΡΤΘΘΘ; ΠΟΥ 15 1'ἴ ἴο Ὀ6 [Γ8}5- 

Ἰαϊοα ἐπε Κίπρ βαϊά ἰο {πὲ τυἷδε νιθη ἀπά ἰο ἐμιοϑο πξαν ἰο ἴηι (9), 
ἴογ ἴῃ 1ῃδΐ σᾶ56 ἴῃ6 Ῥγεροϑβιίοη ἐο ννουϊα θὲ τερεαϊθα. ΤῊΪβ5 οἰδυϑα 

πιυϑί Ὀ6 ἴθ 8ἃ5 δὴ ἱπάερεπάθηϊ βϑοηΐθηςθ, (πώ {1:6 πεξαν ἰο μὲν 

«ὐεγο. ΤἼΤῆε ρῥτγοάϊοδία 5 ϑ Πρ ΑΓ Ὀεσδιι5ε ἰἴ ργεσεάθβ [15 ϑυθ]θοῖβ 

{ 
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(Μετ, ϑγρααχ, ὃ τ13; 566 ηοΐ6). Τἤθθε ἢ σα ομές Ὀδϊοηρ ἴο 

[πε ς]455 οὗ [Π6 τυΐδό, Ὀεσδιιθα ἴμΠοῪ δῆβννεσ ἴπ6 αιιοϑίίοη υ5ῖ ρΡυΐ 

ἴο ἴῃ6π|. ὍΤῊΪ5 15 ἃ [ΓᾺῚΠ6Γ ον! άδηςς (ῃδὶ (Π6 τοΐδο ἃγὰ ποῖ δ5ῖζγοἹ]- 

οὔεῖβ. Τἢο δυϊῃμογβ ἰά68 15, (μα΄ ουἢξ οὗ [Π6 οἾ455 οἵ [Π6 ν 156 θη 

βενθῇ δη]ογεά ἃ βρεϑοῖϊδὶ ργοχίγυ ἴο ἴῃς Κίηρ. ΜΝΙδαγ ἀοθϑ ποῖ 

ΓΕίοσ ἴο γϑ δι ο ΒΡ ΟΥ ἴο γδῃκ, Ὀυΐ, 85 [ῃ6 [ο]]οννηρ ογάβ ϑῃονν, 

ἴο Ρῃγϑίοαὶ ρσγορί παιῖῖγ. Οἡ [ἢ6 πδπι685 οἱ [Π656 νἱΖίεθγϑθ, 566 ἢ. 68. 

Ιπ ΒΤ, ὦ'., Μ|ά., ἰῃ6ϑ6 πδηιθβ γθοοῖνα ἃ μοβῖ οἵ δ]ερογίςδὶ ὃχ- 

ΡΙΔηδίϊοῃ5.---Τ}ε6 δευεῆ υἱχίεγς οὔ Ῥεγοία απά Μεάϊα]. ὍὨδ 5ἰδῖθ- 

πηοηΐ ἰῃδὶ {Π6Γ6 ΨΟΓα σευέη 5 σοηβγηηθα Ὀγν ΕΖΓ. γ1.; Ηδτγ. 1}. 21, 

84, τιϑ8; Χροη. 4{παὖ. 1. 6; 705. 4πι|. χὶ. 31, Ασοοτγαϊηρ ἴο ἴΠε658 

Ρᾶββαροβθ βενεὴ Ἵῃϊεῖ Ἰυᾶάρεβ με] οβῆςοβ ἔογ 16 δηά ἀεςϊάεα 4]]} 
αυεϑίϊοηϑ ἰηδὶ αἤἴεςοίοα ἴῃς σοπαιυςὶ οἵ ἴη6 Κίησ. Οη εγεία αμπά 

Μεάϊα, 5εε ν. 3.---ἰ;, ῺὍ[{ἌέΖ᾽ι0 σομεημα  ΐν δεμείά ἐΠ|6 ζαςε οὗ ἐ᾿ε Κίηρ], 1.6., 

ΨΠῸ ΨΕΓΟ ΠΕ ΓΔ ίοΥ δϑϑοοϊδίθα ψ ἢ Ὠϊτῃ (ς΄. 2 5. 145-33 Μί. 18:15). 

Αεςοτγαϊηρ ἴο Ηεγ., (Π656 βενθβῆ σῃϊοῖ ΠΟΌ]65 δα δοοβθβ5 ἴο ἴῃς Κίηρ 

δί ἃ}} {{π|65, ἐχεερί θη Πα ννᾶ5 ἰὴ {ἴΠ6 σοΠΊΡΔΩΥ οἵ οη6 οὗ Πἰ5 νγίναϑ. 

---Ρ 0 σαΐ πεχὶ ἰο ἐμ γογαί ἐμγοηε], ᾿τϊ., ὐπὸ 5αἱ βγο! ἐπ ἰμ6 ξἰηράοηι. 

ὙΠΕεῖΓ [ΠγΌΠμ65 ΈΓΕ ΡΓΟΌΔΟΪΥ δεῖ ἴῃ ἴΠ6 βδπῖα γοϊδίίοη ἴο ἐμαὶ οἵ 

ΧΕΓΧΟΒ 85 ἴῆοβα οἱ ἴῃ6 Απιοϑηδ- ϑρθηΐδϑ ἴο ἰῃαὶ οἱ Αμιυγα- Μαζάδ, 

ὨΔΠΊΕΪΥ, ἴῆγοα οὐ ΘΟ 5146 δἀηὰ οπα ἰῃ ἔγοηΐ οἵ (βε Κίηρ. ὥ!' 
ΡΑΓΔΡΏΓΑΘΘΘ σοστεοίϊγ, “ἴῃ ἴῃ6 ἄγϑθί τον οἱ [Π6 [ἢτοηθ5 οἱ [Π6 

Κἰπραοηι.᾽ 
16. [[ο5.1" - Απά δε δοοσιιβεὰ Πὶ5 ψίΐε, ἀπ (οἱά ον μα μαά 

Ὀδδη ἰηϑιυϊ θὰ Ὀγ ΠοΓ, πὰ μονν, δἰ ποι ρὴ 58ὴ6 Ὠδ4 δδη βυϊτηπχοημοὰ 

ΠΊΔΩΥ {{π|65 ΟΥ̓ Ὠἷπὶ ἰο ἴῃς Ὀαπαιοῖ, 5ὴ6 δά ποῖ οπσθ ορογβά. 

ΤΠδη ἢε σοϊῃπηδηάεα [Παΐ 5οΠΊ6 οης 5Πο:4 5.4.6] σεοογάΐηρ ἰο ἰατυ, 

ιυὐπαξ τυας ἰ9 δὲ ἀοπε τὐἷ Οπμεόη απ], ἃ τεϑυμηρίϊοη οὗ ἴῃ6 

(πουρὰϊ οἱ 15" (η΄ ἢδ5 Ὀδοη ἰηἰογγιρίθα ὈΥ ἴΠ6 ραγθη(ῃ 6515 125: 

ΤὮΘ6 ψογαϑ ἀεσεογά!ρρ ἰο ἰατυ τὲ ρ]δςσβα ἢγϑι ἴοσ ειηρῃδϑῖβ. Ηδυρί, 

δραϊηϑί 1ῃ6 ἰεϑιτοηγ οἱ ὦ ἢ (97, Ἰοὶπ5 ασοογάΐηρ ἰο ἰατυ ἴο ἴῃς ἐπάὰ 

οἱ ἴῃς ρῥγεσβαΐηρ ν. ΤὨδ γί. 15. οπλεὰ Ὀδσαιιθα 0 ρδγίίσ ΑΓ 

ἴανν 5 πηθρδηΐῖ. Οῃ ἰχσιυ, 566 15. Δβεσαμδε σις ἀϊά μοὶ Ἄχεςμίς {6 

ογάεν οΥΓ Κίηρ Χεγχες [ζ! Ὁ -ἰ Ὡς ἢ Πα 56η1] ὃν ἐδ ὀμηπο!5), ἃ 
τεσδρίἰυ]αίίοη οὗ ἴῃς οἥδηςσθ αἰγοδαγν ἀθϑογὶ θεά ἰῃ νν..9:.3. Νοιίῇ- 

ἴῃς σουὐἹἱά ὈῈ πιογὲ ἱπηργοραθὶδ ἰμδη πὶ ἃ ἀεβροί {{κὸ Χογχθβ 

58ο ἃ 56 κ (ῃ6 δᾶάνϊοθ οἵ ἢἰθδ 156 πιεὴ Ὀοίογε ἀθαϊὶηρ ἢ ἃ 



"α 
154 ΕΞΤΗΕΕ 

Γείγδοίοσυ νψῖΐθ. Τυάρσίηρσ ἴγσοπιη Ἡεγοάοίι5᾽ πδζταίϊνεϑ, ἢς νου Ἱά 

Βᾶνα πηδάς αιἰοὶς οτῖκ ἢ ΠΟΥ. 

18, 1555] οὔ. 6--- Ὁ 055] τοῖς φίλοις αὐτοῦ (ᾧ Ἐ: -᾿ .λ5 θ9.-.-- 

ὈΤΣ 9] οὔῃ. ὦ Ὦ 3.---νῦν 3-- ὈῸΣΠ] οτι. 1.,.---2. 2] κατὰ ταῦτα (ῷ: φμΐ ες 
ἃ.----ο νιογε ἅ: ἐλάλησεν ὦ.---Ἰ 05] ̓ Αστίν : - Ἦοσι »ϑοὶ Θ.---.)05} 
δε ε7 εἰ αὐόγαη ἅ: εἰ ἀϊχὶ γεχ Ὦ,: ποιήσατε οὖν (ῷ.---"2} εἰ ἐδίογινι 

7αεΐεδα οποία οοπείο 8: περὶ (ὦ: οπιπῖδι5 1.,.--ν| Ὁ] τούτου ὦ: ῥγίκπεὶῥέδις 
Ἶ,.---)»Ὲ ΓΙ] νόμον καὶ κρίσιν (211,: ἰερες ας Ἶμγα πιαΐογμνε 8: Ὡοαδα 

1: (Ὁ. γι ἰ5 ἂη δὐἀϊεὶ ργοπιυι αιθά Ὁν {με Κίηρ, 1) ἰ8. οὐϑ- 
ἰοΙΊΔΓΥ ἴα. Οη ἴῃς εἰγτλοίοσυ οἱ ἴῃ ἵνο ψογάβ 9οεὲ Ηδυρὶ, σ. ὦ. 

Αεςοτγαϊης ἴο δΐες., 7.01) 15 8 Ἐχρ  δηδίογυ ψζὶοβϑ ὑροη ἴῃς ῥτγεςεάϊηρ Ῥεῖβ. 

νοτὰ ΓῚ. 

14. 5.0) Ῥγ. το Ὁ: καὶ προσῆλθεν (θον) (ὦ 1,: ϑίεζ. εἸγεπάς ἴο 

2ῸΣ) (σ΄. τ Κ. ς᾽); Ηαυρί, ἴο 2. 1.-- Π»27] οπι. ὁ ὦ  1..---ὐκ (Ὁ. 

ἢ λῶν (Ὁ: οἱ ἐγγὺς : καὶ οἱ ὁρῶντες 1,: φμὲ ῥγοχίνεὶ Ἐ).--- ὈΝ2Φ5] 

ΡΓ. καὶ 1,.---ῦ δ Ἢ 52. (Ὁ: οπι. 1, Ὦ. ὙὍῆε ἴ. οἵ τε δά). ἰβ υβοὰ 85 
8η δᾶν., υδ08}}ν 1 ἃ Ρσορ., Ὀυϊ αἰϑο ψΠπουΐ Ρτερ., αη. 2838 χ Κὶ. 182: 

76. τόϊ8 Τ ον. φ" Νὰ. 2᾽ 705. 219, ἴῃ ἴῃς 56 η56 οἱ “ἢγϑὶ ἴῃ {ἱπ|6,᾿ ΒΕΓῈ δηὰ 

Οη. 33} ἴῃ ἴῃ βοῆϑε οὗ “Βγϑὶ ἴῃ ρίδοε.;-- Π12903] }οϑδέ σηι 3: τῷ βασιλεῖ 
(ῶ: - καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ (: ομ. Ὦ;. 

16. Γ΄] οπι. 33, 1..--Ἴθ 95 -- 35] τγ. ἴο ν. 13 αἴτεσ 1.1) 1,.--τολ  ΦῊ] οι. 1.8}: 

Ηδυρὶ ἀε]εῖε5.--- ΩΦ» κἢ] μὴ τεθεληκέναι αὐτὴν ποιῆσαι 1,.--- ΦΥΎΦΠΝ) 

οἵα. ΟἹ, Ὦ: Ηαδυρὶ ἀεϊείο5: ᾿ 9 Θ: - ἀέοία ἐγμης 1,.--- Ὁ ΟΠ 93] 
οὔ. 1. 

ΤΗΕ ΑὈΥΙΓΘΕ ΟΕ ΤΗΕ ΜΙΝΙΒΤΕΕΒ (115-29) 

106. Τοη σροζο Μονιχηᾶη δείογο ἐμ Κῖηρ απά {16 νἱχῖογς [44, 
1Ιοό - δηὰ (ες ΚΙηρ᾽5. ΟΠΊΓΘΟΓΘ]. 

[Μτερ-. τὴ, Φ' -ἰἰ ες ν85 Ηδπιδη {με ἀςβοεπάδηϊ οὗ ἴῃς ψ]ο κοῦ Αμαᾶς.] 
[5ὦ: -᾿ ΗςἜ νᾶβ8 ᾿ϑδπίοὶ. Απὰ ΨὮΥ ννᾶ58 ἢς ςδ]]οὰ Μουκηδη Βεοδυϑο, 

ψῇδη ἴῃς ἰτἰρε οὗ {πε Βοιϑε οὗ Τ᾿ υὐἀδὴ νγὰ5 σαττίεα σαρίϊνε ἴο ΒΔΌγ]οη, 

{ποτα ΟΓα σαττὶεα σςαρίϊνε 1 τΠεπὶ Ηδηδηϊδῃ, Μίβηδοὶ, δηὰ Αζαγίδῃ; 
δηα Τδηΐοὶ αἰθὸ ννὰβ διηοης ἴμε Ἔχ! ]65, δηᾶὰ ϑἰβη8 δῃὰ νοπάοσγθ εγα 

ψτουρῆϊ Ὁ Πὶβ μαπαβ. Αἶβδο ΌΥ τηεδῃβ οἱ Ὠδηὶεὶ ᾿ὰ γὰ5 ἀδογεεα ἔγοτα 

οὐ ιχῇ ἰμαὶ Οὐδοη ψαϑῃῖὶ σμου]ὰ δὲ 5]αΐη; ἰμογοίοτε Ὦϊ5 πᾶπὶὸ τνὰβ 

ς᾽] Μομιάκδδη (“ἀρροϊηϊεα᾽). ῬΤὨΪΐβ ψὰϑ [πε ἄξογες οὗ ἴῃς Κίηρ ἰπ 

186 σουῃης!ϊ, ἰΠὶ ἴῃ 6 γουηρεῦ ΠΟΌΪ]68 5Βῃου]!α σίνε (μεῖς δάν!ος ἢγϑῖ; δπὰ 

Ὦ της δανίςς νγὰ5 ψοοά, {πεΥ ἐο]ονγθα ἰἰ; δηὰ ᾿ξ ἢ νὰ5 ποῖ ροοά, 1ΠὸῪ 

[ο]]οννεὰ τὴς δαᾶνίςος οἱ ἴῃς βεηΐοσθ. Νον, δίπςοὸ Μοιῃύκηδη ψνὰβ ἴδ 6 

γουηροβὶ οἵ 4]}, ἢς σᾶνε ἢΐ5 δανῖίος ἢγβί Ρείογε ἴῃς Κίης. Μοιύκῃδη 
ἢδά πιαγγὶοα ἃ τίς ἢ Ροτγϑίδη νἱῖς, δπὰ ϑῆς νγᾶβ ποῖ ψ]]Ἐ ἔπη ἴο βρεδὶς 



ΤΗΕ ΑὈΝΙΓΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΜΙΝΙΘΤΕΒΒ Ιςς 

Πἰπὶ Ἔχοορὶ ἰῃ ἢεσ ἰδῆσιαρο, 8ο Μοπιῦκῆδη 8414 νἱι πῃ Ὠἰπιβεϊ, Νοὸν 

ες ορρογίυπειγ Ὧδ5 σοπὶς ἴο σοιροεὶ ἰἢ6 ψοπιδεὴ ἴο Ὠοπουὺγ {μεῖὶγ Ὦυ5- 

Ὀ4ηἀ45.] 

τοι (ἢς δες (παί Μ’ιακΚηδη ἰ5 παπιοά ἰαϑὶ ἴῃ ν."ν, Μερ. ταῦ 

δπὰ Μη|4. ἰηΐεγ [μαὶ ἢῈ νψᾶ5 ἴΠ6 ἰοννεϑί 1ῃ γδηκ δηὰ [ἢγιυβὶ ἢ πλϑ 6} 

[ογιγαγάὰ οἡ {πἰ5 οσσαϑίοη. 8, ἰη {πῸ ραβϑᾶρε 7ι5ΐ εἰϊεά, (Ὠϊη 5 
(πὶ με ννᾶ5 ἴῃς γοιηρεθί. ΟἰΠΘΓΘ ΒΌΡΡοβα ἴμαὶ ἢς Δρρβθαγθάᾶ 85 

{πΠ6 ϑροκοϑιηδη οἱ ἴῃς σουης}! δίζεγ ἀθ! ογαίΐοη ἢ ἴἢ6 ταϑί.-- 

Π, -- ϑαγίηρ,) Ν᾽ οὶ αραΐπεὶ ἐς Κίηρ ομἷν μας Ομθόη ας εἰπε, 
μέ αραΐρπδὶ αἰ {6 οὐείαϊς απά αἰ 4:6 ῥεορίες ἐπ αἱ πὲ Κὶηρ᾽ς 

ῥγουΐηοε5]. ὙΤὨδ σμᾶγρα 15 ὑνοίοἹ, πὶ νϑλτ! ἢ45 ντοηροα [Π6 

Κίην, δηὰ (μαὶ 58ηῆ6 Π85 ϑεῖ ἃ ἀδῆρεσοιιβ θσχϑῃρὶθ. Τα ϑεςοηά 

σμᾶγρα ἰ5 δΔιῃρ! Πεα ἴῃ νν.1-.46, ΤῈ ψῈ]γ Μοιῦκηδη ἰηϑίηυδίεϑβ 

{πᾶΐ ἴῃ Ρυπὶϑηίηρ νάϑηι (ῃ6 Κιηρ ν1}} ποΐ θὲ σται γίηρ ἃ ργῖναίς 

στυάρε, Ὀυΐ Μ}}}} Ὀ6 σοπϑυ!ηρ ρα]. να] αγθ. Οἡ οἠέοίαίς, 566 15. 

Ρεορίες ἰβ ἰῇ σοηπίγαβί ἴο οὐοϊαϊδ; ἴῃ6 ἰονγεῦ 85 ψν6}} 8ἃ5 (ῃ6 ὌΡΡΘΓ 

οἾα5565 ἅγὰ ψτοηρθά (ζ΄. ν...). ὍΠα 0]. ἰδ υϑεα οἡ δοςοιηί οἵ [ῃς 

ΠΌΠΟΙ οὗ ΓᾶΓΕ5 ἴῃ Χογχεβ᾽ πηρίγο. γουΐροες οἵ ἰδ Κὶηρ 15 ἴῃ68 

5114] ἰογπγια ἴῃ Ἐδὶ. (2) 43 ῥγονίποες οἵ ἰδ κίμράονη). ΒΥ ἰῃεϑ8ε 
ΔΓΕ πχοδηΐ ἴἢ6 127 ὈΓΟΝΊΠςΘ65 οὗ 1!. 

17. ον {πὲ σοπάμοεί οὐἩ {6 Οπμδοη τὐὴϊ δέζονο ἔποιυη ἰο αἰΐ ἰμ6 
τυσονῖθ}. ὍΠα ΠΟΡ]65 οἱ ἰῃ6 Ργονίηςθϑ ἔγοτῃ [η6͵ἷ84 ἴο ΕἸΏΙορία ψΜ1}} 

δο Ὠοϊὴξδ δἰζεσ ἴῃ [εαϑί, δηὰ ν}}} (6}} ἢονν ψϑῃϊ γοϊ θεὰ ἴο ΟΌδΥ 
ΠΟΥ Πυβῦδηά, 50 παῖ ἴῃ Ξοδπάαὶ ψ}}}} ϑοοὴ Ὀδοοπια Καονῃ ἴο 8]]} 

ννοπΊθη οἱ ἴῃ6 οἴηρίγε. Οομάμεί, |ἴϊ. τυογά, ν»ιαΐογ (ο΄. τι} 939).-- 

Μὴν {6 τεσ! οἵὙὨ νιακὶηρ ἐποηι [Ὁ - 5οοτι δη4] ἀεερίδε ἐπεὶγ ᾿μμ5- 
δαπάς, [705.1"» - ἀπά Ἰεδὰ {π6πὶ ἃ ψτοῖοῃδα [1{6,] [05 - φαγίῃρ ἴο 
πεῖ, Ασὶ του πιοῦα Ὠοποῦγαθ!α (ἢ84η Κίηρ Χεγχοθῦ] [,1. (Π6 

Ρἤγαθα πηεδη5, Μ“Έ0 σαμδὶηρ ἰ0ο ἀοεῤῥίδε ἱμεῖγ μμδδαμάς ἐπ ἱπεῖγ 

ἐγε5. Μα΄αἱ, “ΟΜ ΏΕΓ,᾽ “Ἰογά,᾽ ἰ5 πεα υϑεα ἔογ “μυβραηά᾽ 85 ἰῇ 

αη. 20: Ὠί. 24. Ηο. 2:" ἀπά οἴϊεη.--- 6 ἐμδν 5αγ [ζ} δας ἢ ἴο 
(ἢς οἵδε, Νεγ}ν] Κήηρ Χεγχες σονηπαμάεά ἰο δγίμρ Οπμέεη γασλὶ 

δείογε κέν, διέ 516 ἀϊά ποί σονις.} Τῆς Ιάεᾶ, Ὡς ἢ ἴῃς ΑΓ ΠῚ5 

8566 Κ ἴο τη ῖκα πῆογε οἰθδγ, ἰ5 (μδ΄ γῖνεϑ ἰσουρῃουΐ ἴΠ6 ετηρίγε ψΜ}1}} 

5δαγ, ΤῊς Οὐδεη αἰα ποΐ οὔεΥ, ἰμεγείογε να πδεα ποῖ οδϑγ. 

18. Α4πώὼ ἐμὲ νεγγν ἀὯα.γ}] Ῥτοπιηρὶ δοίϊοη 15 πϑσθϑϑαγν, βίης [6 

{σοῦ} ] 6 ἰθ Π| ΚΕ Ϊγ ἴο Ὀερίη δὶ οῆςα διηοηρ ἴπΠ6 νοπΊδη ἴῃ 51158.-- - 7} 
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ἰαάϊος οὗ Ρεγεῖα απὰ Μεάϊα, ὐπο μανό μεαγά οΥ {86 εοπάμεί ο [ὦ' 
Ἢ ναβῃ) ἐς Ομοόμ [705.1" -Ἐ ἰοννατὰ ἴἢε6 ψῃο συϊεϑί Ἴὀνοσ 411]. 
Ψεγβθ6 17 βρόῖα οὗ ψοσίθῃ ἰῇ ρΈΠΟΓΑΙ (Ὠγουρῃουΐ [Π6 ΕἸΏΡΙΓΟ, (ἢ15 ν. 

ΘρΘδΚ5 οἱ ψοιηθη οὗ {πε γίβδίοσσαογ. ὙΠΘΥ ΈγῈ ἴῃ 5054 ἢ 

{εἰσ Ὠυβθδηά5, ἀηὰ εσα ργεϑοηΐ δἱ γδβῃι 5 ἰθαϑί (ν."), 50 (Πδῖ 

{πο γ ψννου]ά Ὀ6 σοττυρίεα Αἱ οὔσα ὈΥ ΠΟΙ Ἔχϑρὶθ. Οη ῥεγεία απά 

Μεάΐα, 566 1τ".---Ἰ 7 } 8 σαγ [ζ᾿ - ταὶ (Π6Ὺ πᾶν ἀο ἴΠ5 ἴο {μεῖγ μ5- 
Ῥδηῃά5, δηά νΜ11] (αἴθ σουπϑεὶ ἴο ἀο [Π.5] 20 αἰΐ μ6 Κίηπρ'ς οβιοεϊαὶς.] 
56. Π85 πο οδ͵εςῖ. Μορβῖ Ἴσοπηπηι. ἔοἸονν ἴθ: δηὰ ζ8: ἴῃ συρρίγίης 

ΟΠ ἔτοπι ἴΠ6 ρῥγοοθαάϊηρ ν., δηά ἰγδηϑίδίθ, τὴ δαν ἐμὲ κε, ΑΝ. δϑὰ 

ΕΝ.; οὐ ὠὐὴϊ (οἰ ἡ (1.6., τε σοηάιπςοϊ οὗ (με Ομδ6}), ΚοΙΙ, Οεῖ., 

Καυ., δ᾽ερ., ϑεῦυ. δῃηᾶὰ οἴποβ ρὸ ὕδοκ ἴἰο ευὐλῆϊς μον δαν (115), 

Δη4 τορατγὰ [Π6 οἰαυδε σῇ {Π6γὰ ἔο]]οννβ 85 ἴῃς οδ]εςΐ οἱ 54} ἰπ 

ἰπἰὶς ν. Ὁ, Βετῖ., Εγ5., δηὰ (ῃ6 οδήεθοϊ ἰπ (μ6 ποχί οἴδιιϑε, δπὰ 
{γϑηϑ]αῖθ, ὐὴδἱ ρεακ---απὖὸ ἐμαὶ ἦμπ αδμπάασηοεο---οογ απ ἱμαάΐρηα- 

ἐἶοη. ΑἸ] [Π686 σοῃϑίγυς οῃ5 ἅττα αππδίυγαὶ, ἀπά ομα πιιϑβὶ βιιβρεοί 

ςσοττυρίίοη οὗ ἴπε ἰοχί. [Ιπβίθδα οὗ σαν (ὦ μδ5 εοὐἱϊ ἄαγε εἰριϊαγὶν 
ἰο ἀϊσποποιγ; Ὧ,, Ἱ περίσοί ἀπά ἰγοαὶ αὐἰ σογμηιοῖγ; 3, υὐὴὶ] 
γπαζε ἰἰρίῃ οὐὕ. ΝΙΏ (Π6 οπηϊβϑίοη οὗ ἃ βηρ]ε ἰθίίοσ ἴῃς ν. γοδάβ, 

“ΟἹἹἱ τοδοὶ αραϊηεὶ αἰ {πὸ Κίρρ᾽ 5 οἠὲοίαϊς (566 ποῖοδ).---ΤΤἼεη ἱπέγεα 

«οὐ δὲ ἐπομρᾷ οομίορερῥέ ἀπά εὐγαίλ [ζϑι -- ἀπά ψῃὸ Ψ1]1 ΡῈ 40 ]6 ἴο 
Ῥθαγ 11]. Π τῃεῈ ἰοχὶ θὲ βοιπά, ἐπομα ἰ5 ἱγτοηίοαὶ; Με ΚΗδη 

ΤΏ6ΔΠη5, ἴα ἴοο της ἢ. Οὐμίορρί, ἴ.6., οχ. [Π6 ρατγί οὗ ψῖνεβ ἰονναγὰ 
{πε Ὶγ Πυβρδηάϑ; εὐγαΐϊι, 1.6., οα ἴῃ6 ραγί οἱ Ὠυθραπαβ ἰονναγά {ΠΕ ὶΓ 

νῖνο5. [ηβίοδά οἵ ὁηομρ, Ηδυρὶ, Ὀγ ἃ 5]Π)ρῃ}ϊ ἰεχίια] διηθηἀδίϊοη 

τοδαὰβ εὐμοπευεῦ, δια ἰγδηϑίδίθβ, τυὐπομευον ἐμόγε ἐς σομπέφεῤῥέ ἐμοπ 

ἐμόγε 15 εὐγαίμ. ΤῊΪΒ ρτοδῖν ἱπργονεβ (ἢ6 βθβεῆθθε. ΤὨϊ5 δρϑυγὰ 

δάνϊςο, ἰῃδΐῖ ἴπΠ6 Ἔχδρὶα οἱ Νβῃϊ 15 ρος Πὶν ἀδηρογοιιβ, σδ 

Βατάϊν θὲ ἰδκθη 85 οὔθ ἢ βίοσυ. 

[105. 15. -Ὁ Απᾷ με ἐχμπογίθα ᾿ἰπὶ ἴο ρυπίβῃ μετ ψμὸ μδά 50 ἱπβυϊ θὰ 

Ὠΐπι, ἢ ἃ στεαῖ ρα ηἰϑῃπιεπί.) [0 - Βαϊ, ν Βεη Μοιύκηδη δα ρίνεῃ 
115 ορϊηίοη, ἢς ἰδξαγεα ἴοσ 815 16, δηὰ 5αἰά : Ῥεσβδρϑ ἴπμε Κίηρ ψ1}} ποῖ 

ΟΑΥΓΥ οὐἱ [15 δανὶςο; δηὰ ψῆθη αϑῆϊὶ σογλθβ ἴο Πδγ οὗ (Ὠΐβ8 δάνϊος 

ΨΏΙΟΘΒ 1 Πᾶνα ρσίνοη δραϊηβὶ μεσ, 58ῃ6 Ψ}}} ἡιάψε πὲ ἈΔΓΒΉΪΥ, 16 1 ἀο ποῖ 
βεσυγο (Παὶ Κη ΧοΥΧΕοβ βαγβ (πδὶ Νϑῃὶ 5}1.4}} ποῖ οοπὶς Ὀεΐοσε ἶσα, δηὰᾶ 
σᾶυθϑα ὨΪΠΊ ἴο ΘΝΌΔΓ 8η οδίἢ ψὩΪΟἢ ἴῃῈ Ῥεογβίδηβ ἃγὸ δίγαϊα ἴο Ὀγϑδῖκ. 
ἸΒοτγείοσγε Μοπιάκηδᾶη 536] ά,) 
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19. 17 ἡ 5οενις ροοά ἰο ἐπ Κίηρ [1, Ὦ -᾿ απ ἄρτεθδθ]ε ἴο 5 
ταϊη4,] [Μ|η44. - τὰν Ἰοσγὰ (ῃ6 Κίηρ προᾶάβ Ὀυΐϊ ἴο βρεαᾶὶῖ ἴῃε6 ψογὰ 

8Π4 1 1] της μοῦ μοδά ἰῃ ἃ ἀΪ58.}] ΤῊΪ5 15 {πΠ6 στερῦϊδγ ἰογηλ]α 
ἴογ πιαΚίηρ ἃ ργοροβί[ἴοῃ ἰο (6 Κίηρ (σ΄. 3" 5“. " 75. " 85 οἱ" Νέα. 25). 

Αἰογ (ῃ6 Ἔχροβίοη οὗ (ῃ6 ηδίυγε οὗ Ν᾽ ϑῃ} 5 οἤδηςα ἰῃ νν. 5.15, 

Μ΄ κΚηδη 15 πον γοδαγ ἴο 58 νδί οὐρῇί ἴο Ὀ6 ἄοηθδ ν ἢ ΠοΓ.-- 

1: α γογαὶ εὐοί γο ζογει ἤγονι μῖνι, απὰ ἰοί 11 δὲ ευγίφη [5 -ἰ Ἐδπὰ 
πε οδίἢ] α»ὸΟῊΡ ἐπε ἰατυς οὗ Ῥεγεία απά Μεάϊα ἐμαΐ 1) τιαγν μοί δὲ 

γερεαϊεά]. (Γ΄. τ". ν. Α5 75: τ ρμεν ρεγοεῖνοϑ, ἰῃς τηοῖίνα ἰῃ τηδκίηρ 
αϑῃι 5 ἀδροϑαὶ ἱσγενοσδῦὶα 15 ἴο δϑοᾶρε ἴῃ6 σοῃβθαῦυθηςεβ [δὶ 

Ψ111 ἐδ 1 588η6 ταί Γη5 ἰο ρονεσ. ὙΤΠ6 Ιά684 ἰμδί [6 ἰαννβ οἵ (6 

Μεαο-Ρεογϑίδη εταρίσγε σουἹὰ ποῖ θὲ σμδηρεαά, ἀρρθᾶγβ δραίῃ ἴῃ 85 

δηα )η. 6". 15, Ὀυΐ 15 ποῖ δἰίεϑίθα ΌΥ δΔὴγ δαγὶγ ονϊάθηςθ. [{ 15 6χ- 

[ΓΕΓΊΘΙΥ ἱργοΡ4 0] 6 ἰμαΐ ϑιιοἢ ἃ οὐβίοτῃ εχἰϑίθα.-- -Τλαΐ γ᾽ ας 

[Ὁ -- τὰς Οὐδεη] (([ΠῈ οπιἰβϑίοη οὗ Οἴθθη δέζεγ γδϑη 5 παπὶα ἴῃ 
Ὦ 5. ἰηϊεηίίοη}) πα») ποί οορις [3 ὁ ὦ - δρϑϊη] δείογε Κὶημρ 
Χεγχες [ᾧΦ! -ἰ δηὰ ἰἔ 5ϑὴῆε σοπχεβ Ῥαΐοτε (η6 Κίηρ, ἰεῖ τὴς Κίηρ 
ἄεογες {μδὲ μὲσ μεδά δὲ ουἱϊ οἵ] ΤῊΪ5 ἰ5 ἰῃ6 ἰὰνν (ῃδἱ [6 Κίηρ ἴ5 
δανίΞεά ἰο εηᾶοῖ. ΤὨιυ5, 85 5" οιρῃαϑὶζεβ, ΜοιΚῆδη βϑουγεβ 
{μαἰ Ψαβῃςὶ πᾶν ἤᾶνα ἢο σἤδηςε ἴο τεϊηϑίαϊα Ὠογϑαὶ ἰῃ {πὸ Κὶηρ᾽ 5 

ἴανουγ δη4 (Πδη ἴο ἄνθῆρε μεσϑαὶῖ Οἢ ΠΟΙ ΘΠΘΙ165.--͵)ὰἰξέ"αὦ μ6ν ῥίασε 
α5 με ἰεί {16 Κὶπρ γίνε ἰ9ο αποίμεγ τυῆῖὸ ἐδ δεοίο, ἱπαη 5}6.} 

ΤὨ15 5 ποΐ ρατί οὗ πε ἰανν, Ὀυὰΐ ἃ ϑιιρροϑίίοη ἰμαὶ τα κοβ ἰΐ5. θη- 

δοϊπγχεπί δαϑίοσ. Τῆς Κιηρ Μ|] τον ὅπ Δηοῖ Σ νοηδῃ ἴο 

ἴΔΚε Νϑῃι) 5 ρίαοθβ. ῥβίασε ας Ομφεη, 1. κίπράορε, οΥ γογαΐίν, ἰ5 

1Π Δ ΘΙΡΒ δίς ροϑιΐοη. ἊΑμοίδιον, 1ἴἰ. )οἰΐοιυ, οὐ σογιραμίοη, ἰ5 ποῖ 

ΠΘΟΘΘΘΑΓΪΥ οἠδ οἱ ἴΠ6 ρΡδ]δοθ- νου θη, ἴοσ ζείϊοιυ, ΝΥ ὨΘΙΏΘΙ πΊ4]6 ΟΥ 

[ογλ8]6, ἰ5 υϑεὰ ἴῃ ἴΠ6 νιάἀδϑὶ νὰν οὗ ΔΠΥ ρεβϑοῃ ψῆο Ὀεϊοηρδ ἰῃ 

ἴΠ6 98126 σδίθροσυ ΜΠ ἀηοῖπογ (ζ΄. 1 5. 155, “Ὑδη ἢ Ὠδίἢ ρσίνεῃ 

(6 Κίηράοπι ἴο ἴὰγ ἔεϊ]ονν,᾽" ἡ.6., ἴο Δηοῖ ΕΣ ῬΘΓΒΟη ; ἃῖ5οὸ Εχ. 11 

1 5. 281:). Βεξ67 ΤΑΔΥ τηθδὴ δἰ 6 Γ »ηογε δεαμ μἶἰ| ΟΥ ῬηΟ7ὲ υἱγίμοιιδ. 

Ετοιὰ [Πς6 σοηίεοχί 11 πλιιϑί ἤθη ἤθσα η|0γ6 οδεαϊεημί. 

20. Α4πὰ υὐἱεη {πὸ Κίηρ᾽ 5 ἄρογοο τυμῖο 6 γιαζκος δμαὶ δὲ πεαγά 
ἐμ αἰ μὲς κίπράον). Ἡδνίηρ βυρρεβίεα ἤονν Ν᾽ ϑῃςὶ τηδὺ Ὀ6 ρυῃ- 

ἰϑῃεα ἴοσ ΠῈσ οἴξηῃςος δραϊηϑδί ἴ(η6 Κίηρ δῃηὰ {ῃῸ πδίϊοη, Μ’πιύκηδη 

ΠΟΥ͂ Ργοσδαάβ ἴο βϑῇονν ον ἴῃς εθοι οὗ ΠδῈὺ δὰ δχδῃλρ]Ὲ πᾶν Ὀ6 

σοιμηίογαςίθα ὈΥ τηδκίηρ, ΘΓ ΡΠ θηΐ ἃ5 εἰν ΚΗΘ ἃ5 ΘΓ 



Ις ὃ ΕΞΤΗΕΕ 

ἀϊϑονθεάϊεησςθ. [5 αἱ [ιἶς κίπράοηι ῖ5. τόσα Ὡδίυγα! 'γ σοηηροίεα 

ἢ πεαγά ἴΠμ8η ν ἢ »ηαΚ65.---Τπομρὴ Ἡ δὲ ργεαῖ], 1.6., τὴς Κιηρ- 

ἄοπῃ, ποί ἴῃς ἄδογεθ, 85 3: ἰαϊκοβ ἰϊ, ἔογ ἄδογδα ἰβ τῇ. πὰ ργεαΐ ἰ5 ἴ. 
(φύ. ΑἸΡγεςοδι, ΖΑ ΤΊ. χνὶ. (1806), Ρ. 115). ΤῊ]5 Πδιίοσίηνσ ρΡδγ- 

Θη Ποῖ 8] ΓΟ Κ 9Έγνο5 ΠῸ ΟἴΠΟΓ ΡΌΓΡΟΒΘΕ (μη ἴο ἐχραηά [86 

ἰάδα δἰγεδαυν ὄὌχργεβϑαα ἴῃ αἱ.---- ΤἼθη αἷΐ 6 τυονιδη ὕγοηι ργεαΐ ἰο 

τρια! υὴ! γίνε [|| ζδ' - τονεῖδησα 8Ππ4] μομοι [ὁ ἐλιεῖγ μιμδδαγά5. 
ΧΕΓΧΟΘ᾽ ΘΠΊΡΙΓΕ 5 580 στοαί (ῃηδί ἰξ ἰποϊυάθθ ργδοίσδ!ν αὐ ἐπε 

τυοδη. γορι ργεαὶ 0 5ηια ΤΑΘΔΠ5 ἤΘΓΟ, ἃ5 ἴῃ ν.6, ὕἤγοῦ πῆρἢ ἰο 

ἰσιυ, Ὀοΐῃ (δε ἸΔά]65 δηὰ ἴῃς σογησαοη νοπιθη (ς΄. 1175}; 50 55.» 

ϑοδα., δἰ6ρ., Ηδυρί. ΟἿΟΣ σοπλ. ἰΓδηβϑί δῖα 1655 σοστ γ ἥγορε 

οἷά ἰο γομπρ. ΜΙᾺ (ἢ]5 ν. ΜΔ ΚΗδη 5. ϑρϑοο οηάβ. Τλὲε 

σοχμπΊ. ᾿ἰπυρα ἴῃ τυςἢ βρεου]δίίοη 85 ἴο ἴΠ6 γϑᾶβοῃ ἴοσ [(ἢς 56- 

νΟΓ Ὑ οἱ Ὠἰβ δανίςθα. ζζ:, ἰὴ [ῃ6 ραββᾶρα ρσγδνίοιβὶυ χυιοίβα, 58γ5 

τΠαἱ Πα μαά Πδά ἰσοι]α ἢ Π15 ον Μηδ, Δηἀ 5 6α ἴο ἀϊϑοὶ ] πη 6 

ΠΥ ὈῪ (5 ἱπάϊγοςϊ τηεῖῃοά. ΜΈτι4. τῃϊηΚ5 [Πδΐ μα μδά ἃ ρεγβοῃδὶ 
στυάρε δραϊηϑδὶ ν᾽ δῆτ; Εἰ ΠῈΓ 58η6 δα βίτιςκ Ὠϊπὶ ἰη (μ6 ἕδος ΜΒ 

ἃ 5Πο6-ἶαςθ, Ὀδοϑιιδα 1 ϑᾶγβ, “Νοῖ δραϊηϑδίὶ (ῃς Κίῃρ δίοης ἤπαίἢ 

γΑβῇῃτὶ βἰμηδα "ἢ; οΥ 586 Ὠδα ηοΐ ἰην εα ἢἰ5 ψηδ ἴο Ποῖ ἔδαϑί, ὑ6- 
οδιι56 ἰΐ 5δᾶγ5, “ὙΒε σοηάιυςὶ οἱ ἴῃ6 Οὐδοη Μ1}}] Ὀδοοσης Κηονῃ ἴο 

411 1ῃ6 νοι θῃ᾽᾽; οΥΓ δα ἱπουρῆϊ ἰμαΐ ἢς σου]ά σεΐ Ὠΐ5 οὐνῃ ἀδυρῃίογ 

τηδής Οὐδοη, Ὀδοδιιδα ἰΐ βαγϑ, “1 ῃ6 Κίηρ ρίνα ΠΕ ΗΪδοα ἃ5 
Οὐδέ ἴο δῃηοίμοσ.᾽" ΟἸΒοΓσ {Πῖηκ (Πδἰ [Π6 νἹἱΖίεγβ ἃ5 4 Ὀοαυ ψΕΓα 
͵εαϊοιι5 οἵ Κ᾽ ϑμι 15 ̓ηἤθθηςε; 50 (85., γῆ0 ψίνεϑ ΠυΠΊΘΓΟΙΙΒ ἰηϑίβϑ ΠΟ 65 

οὗ (ἢ6 ννᾶὰγν ἰῃ ψῃϊοἢ Τυτγκϑἢ νι Ζίοῦϑ πᾶνα ἰηςγ συεα δραϊηθὶ ἔδνουγ- 

ἰῖϊο5. Μοβί Ἴσομπηπλ. ϑιρροβα ἴμαὶ Μοιιῦκηδη δανίϑεά πῇδὶ ἣἢς 

Κηδνν ΧΟΓΧΘΟΒ νυ ἱϑη δα ἴο ἤδδγ, δηἃ σογρᾶζα ἴῃς 5εγν} 1 οἱ δι Ργ565᾽ 
ΠΟΌΏ56ΙΙογθ, Ηογ. 111. 21. ὙΠΕΓΘ 186 πη ἢ αἰδουβδίοη διηοηρ (6 

Οἰά6Γ σοπΊπλ. ἃ5 ἴο ΨΏΘΙΠΕΙ ΧΟΓΧΕΒ νὰ5 5{1Π64 ἴῃ Ρυζἱηρ γΑϑμῖ 

ΔΔΥ ΟἹ [ἢῃ15 οζοδβϑίοη. Τὴ ἀριυπΊθηῖϊθ οἡ Ὀοΐἢ 5468 τδυ Ὀ6 
[ουηὰ ἴῃ Ῥάᾶγ. αὐ ἰος. 

16. 190] αὐτὸν 1,: Ἐ πρϑο Θ.--- ὈΣΦΩΥ τ καὶ τοὺς ἡγουμένους τοῦ 

βασιλέως 44, τοῦ: καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας 64: καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας 

48, Γ, ΑἸά.: λέγων 1..--τ Ὑ 2 }] οπλ. 64.---- ΠΓ}} ἀ,35.0 (Ὁ: ἠτίμασεν Α. 
ὙὨΪ5 15 ἃ ἀξποπι. ἔγοπι ἢν “β'ῃ,᾽ ἰουπὰ οὔἱγῪ ἴῃ Αγᾶπι. δηα ἰαῖε Ηεῦ. 

Οοηϑβίγιυοά τὺ ὃν ἀ.λ.--τΦῚ] οπι. 44, τοῦ.---- 52] οἱ. 1, 3).-τ-- ὈΌΡ ἢ "2 "}}} 
καὶ τοὺς ἡγουμένους ὦ: Περσῶν καὶ Μήδων 1,: οἵα. 44, τού: εἰ ρενίες Ὦ,. 
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- ΠΥ)" Ἴ -- ἼΦΝ] οπι. ἴ, ὦ Ὦ2.---Ἴθ 95 5] οπι. 1, 22.--- φυσηΝ] οὐὰ. 1, ὦ: Ηδυρὶ 
ἀεϊεῖες. 

17. 13] γθο 9: καὶ γὰρ ὦ: καὶ 1,.---Υ -Ὁ ΘΗ Ρ.--πϑῦοπ 521] 

ἡ ἀδικία αὐτῆῇτ1,: ἐο οογμμενιοίία γτερὲς Ὦ:.---- ὈΦΣ Ὁ5 Ὁ}} Ὲ -δῦν --ὐϑ σῷ 

Φ»: αὐτοῖς (ὦ: εἰς πάντας τοὺς λαοὺς 1,: οἰΐανε αὖ οπιπέδιεις νεμρζογίδις 2: 

ἰηβίεδα οὗ ὃ» Ηδλυρὶ τεδάβ. ὅν, θυΐϊ ἴμ6 ἴνο ἂγὲ οΐεῃ σοηξυβεα ἴῃ ἰδῖθ 

ΗΕΌ.---οτλοῦ -- ΠΉ}2Π5] οπλ. ὦ 1,.---Πν2 Ὁ] ἡμαοο 5: φμοά οοπέενινιαὶ Ἐϊ: 

ἩρΆ. ἰιῖ. εϑῖσ., ἀ.λ.--τ- Ὁ Ν2] ἴῃς πὶ. 5. 15. υϑεὰ Ὀεσδυβε τδῃ δηά 

οσησ αἰἶϊκε 11} 5αγ (ηἷ5. Ἐνεη ἴἢ ἴΠε6 βυβῆχ τεΐοστεα ἴο ἴπεὸ ΨοπΊεη 

αἴοπο, {πε πὶ. ἕογτα νουϊὰ 6. ροσβὶθ]ο.--- 2] γεφίπα 12.--τν δῦ -- ΚΥΡΤᾺ] 

οτα. 31.---ΦΥΎ ΤΙΝ] Ηδαρὶ ἀδ᾽οῖθβ.--- Ν 27} ἰηξ, σΒΕΓ. τῦ. ὃ δες ἼὍΝ, 88 ἴῃ 

δι, ἔγευοπί ἰη ἰαΐα ΗδὌθ., Ὀὰϊ αἶβο 1 5. 24}3.- τοῦδ κ᾿ καὶ ὡς ἀντεῖπεν 

τῷ βασιλεῖ ὡς οὖν ἀντεῖπεν τῷ βασιλεῖ ᾿Αρταξέρξῃ (ὦ: ὅτι ἠκύρωσε τὸ πρόσ- 

ταΎμα τοῦ βασιλέως Τ,: περίεχὶ! επίηι εἰ τον ρ5ὲ Ἧι: ἴῃς τεδαϊΐϊηρ οἱ ὦ 

ἷβ ἃ ςοπιθὶπαίϊοη οὗ ἔνγο ρᾶγα!]οὶ ἐθχίϑ. 

18. οπι. ἴ,.--- πῖτ ὈΥ] ἐχερι ῥίο ἰὸς 3: ἰδοὺ 48: φμοριοάο πο Ἐ).--- 

ΠΣ ΜΓ] ῥαγυϊβῥεηθηδς οηιος5 3}: ΕΝ (Ὁ: τολμήσουσιν (καὶ αὐταὶ) 

ὁμοίως ἀτιμάσαι ὦ: περὶίρεη! εἰ τοπέμνιείαα ὕζαοίδν Ὦ,. Ἰηπϑιοδαὰ οἱ 

ΣΝ τὸ 5δουϊὰ ῥτοθα ὶν τοαῦ πορπ, Οαἱ οὐ Πέρῤλ. ἴτοπλ δ 

“τε ],᾽ οὐ, 1655 Ῥσοθαθῖν, ἴσοπι Ὑὸ “Όο Ὀἰζίετ.᾽ [ἡ [μὲ οᾶϑε ἰΐ πᾶ Ὀς 
ΠΕσοβϑῶτν ἴο τοδὶ 523 ἱπϑίθαα οἵ ὅ25, θὰ: 186 σἤδηρε 8 ρεγῆδρβ υη- 
ΠπΘοσββατν ἴῃ τΠἶἷ5 ἰαῖς ΗΦΌ.--- Ὁ} αἱ τυραννίδες αἱ λοιπαὶ τῶν ἀρχόντων 

ῶ: 1.:ϑο9 Ὁ.---- 59] βοπιθ οοάά, ἱποογγοο !  ὈἼΡ.-ο  }] οπι. 2.---τι - 

ΓΞ ΓΙ] οτὰ, 3|: ἀκούσασαι τὰ τῷ βασιλεῖ λεχθέντα ὑπ᾽ αὐτῆς ὦ: αἀμέ 

φεονιοῦο ποὴ ἐπζανεῖα ἰγαάείμν αὐνεγσιις τόρβεέπι Ἐ,: Ἠδαυρὶ ἀε]είεβ.--τ)2Ὁ] 

ἐρερεγία 3}: σιν --δὸ ὅδ τοπι. ὦ ἴδ.---Ἴσὴπ 9] νιαγήογμηι 8: τοὺς ἄνδρας 
αὐτῶν Θ᾽: υἱγίς σεῖς Ἰ,.-ττο ΠΥΡῚ -ο ἼΣΥ] οὐ. (ὃ: “πᾶς γερὶδ ἡμδία εεὶ ἱπαὶρ- 

παξίο 38: εἰΐαηι ᾿ς σμὶ οαίγα τερηιέηι διοι ἍΠ: δ9 Ἶ2ε;»..:.9 διδν90 

δ: ΠΣ 1 ὙΠ ΓΙΌΣ ΝΖΥΣ 20) Ὁ} ὅ, ΝῸ ΒΕΙ͂Ρ σδῃ ΡῈ ραϊπεά ἔγοτῃ ἰῃ 6 

τβ5., δἷ] οἵ νυ δϊσῃ ἔδι! τὸ ἀπαογβία πα {π|5 ρῆγαθθ ἘΕΠδυρί᾽8 σοπ]εοΐυτα 

οὗ υἱῷὸῦ ἱποίεα οἵ 512 'β ὑσγοθδα ΪῪ σοτγτγοςῖ, [ἢ 70. 3036 ΥἽΣ 15 υβεὰ ἴῃ [Π6 

βοπβο οὗ “ν βοπονοῖ,, ἴοτ νυ μῖς οτα παντὶ ϊν μὲ Βηα ΛἼ2 (1 5. σ7 183. Καὶ 

1455 2 ΟἽ. 121} , Κ. 45 15. “81:9 716. τιῦ), [Ιῃ [Παϊ σᾶ56 Υ Βεΐογα ἢν πχυϑὶ 

δὲ τορατάθα 456. ἱπίγοάποίηρ πὸ ῥτεσϊοαῖς (Κα. ὃ 143 4)).-- 7.3} ἀἁ.λ. 

ἴτοταη "13 "ἀεβρίϑε."---Ὁ}}] ἰαϊε Ης. ἕογ ὃν (φῦ. αἱ7 39 φ.- δ γἢ). 

19, 1055] εἰδὲ 3,3: τῷ κυρίῳ ἡμῶν 1,: εἰδὲ πιαρήγιξ γές Ὦ,.---- Ῥ) 050 -- ΝΩ] 

προσταξάτω βασιλικὸν Οὐ: ἠμδε ἼΠ: οὐ. Τι,.-τῦ ΠΏΣ] θα ἔγθαυθηιν ἴῃ 

Ἐξί. ἰπ ἴπὸ ϑϑθῆβε οὗ “τουδὶ γ᾽ ἃ5 ἃ βιιϑδιϊ αἷς ἴογ νυ, 6.5., 117.» 18 οἱ 

65 815 --..ὄ Ἴ2}0-- 3.5} γραφήτω εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ πρὸς πάντα τὰ 

ἔθνη καὶ γνωσθήτω Ἰ, .----Γ 12} κατὰ τοὺς νόμους (ζ.----ὐτον Ὁ 5] 50 Ν᾽ 5ς, οπὖ, 

240 κα΄ κ: Μήδων και Περσῶν (ῦ.---Ἴἢ}»» ΝῸ ἢ εἰ ἐδ πιαϊα ψασίμὲ τορὶης 

φιονιοῦο αὐτδα σἷλ ἰε ἯΠ.--- 2 }»} ἴπ ἴπ6 βθῆϑα οὗ “βᾶβ85 διύδΥ,᾽ “σδᾶϑς ἴο 
αχίϑι,᾽ δα ἰπ οὖὕ. (ΒΒ. γι δ. 6). Τη ἴπ6 ρᾶγα]]εὶ ρᾶββϑαχε, Ὠη. 65, 

ἴπς Ατσατα. οααϊναϊοπὶ ἴβ ΝΡ. ΝΣ ΝῸ ὝΦΝ] ὑτ, ωϑοζο (Ὁ: μηδὲ εἰσελ- 



τόο ἙἘΞΦΤΗΕΕ 

θάτω ἕτι (ὦ: ἠθετηκυῖα 1,: φσμοπίανε ποη ἑρμηγοὶ Ὦ,.-- Τῇ ἘΞ Ἰδὰλο 
Θ᾽: ἡ βασιλίσσα Φ: οπι. Ὦ.--- ΦΥΛΦτν -- 205] 90 Α, 93Ὁ ὑπάες ᾿, Ἐ:: πρὸς 
αὐτόν Φ: τὸν λόγον τοῦ βασιλέως 1,: Ἡδυρὶ ἀε]εῖεβ ΦΥΦηΝ.--- 50] δ 
φιεϊἑονὶ ἸΏ. 

20. ἸΠΊ590 - ΡΌΨ))) καὶ φαινέσθω ὑπκακούουσα τῆς φωνῆς τοῦ βασιλέως 

καὶ ποιήσει ἀγαθὸν πάσαις ταῖς βασιλείαις 1,.---οὐγῳ] ΣΦ Βδ. α: ὃ) π8 

αἱ.: ὁ λόγος Α: νεγῦο Ὦ,: κοςο 3. ΤὨΪΒ 5 ἃ Ἰοδη- τογὰ ἔγοιῃ ἴῃς Ο. Ῥοσϑξ. 

ρα ξάνια (((. ΒΒ. 834; Μαγί, ἄγανι. σσανε. Ὁ. 79); ἤδσθ σϑίγ. ἴῃ βρὶῖθ 

οἵ ἴδε Ἰοῃξς νονεὶ ἰῃ (ἢς υἱ εἰ πιᾶ.---- ὩΦ»»-- 551 οπι. ,..--- δι] ὁ 49.---- 523] 
οτλ. 5 0.---Ἰ Ὁ 0] οι. βυιὴχ 49.---- Μὴ 2 2] φμοπίανι υεγνε ἐπὶ ἘΠ: 
οἴῃ. ὦ Ζ2: 9) 8 οοποεββῖνε, “δ πουρῆ,᾽ 88 76. 459 1.412 4018. 19“. σοἱἹ Ηο. 

131} Ζο. 85 Ῥ5. 37} 4019{- 1232 Νὰ. 110 χ ((΄. ΒΏΒ. Ρ. 473, 2 0).--- ).}} τ 
οὕτως (ὃ.----ι. -Ἐ καὶ δόξαν Ι,.-ὐνο Ὁ) Ὁ. νν. πεσι: Φ Ι, ἢ. 

ΧΕΒΧΕῈΘ ΑΟΤΘ ΑΟΟΟΒΟΙΝΟῸ ΤῸ ΤΗΙΒ ΑὈΥΊΟΘΕ (131-3). 

21. Απάὰ {μὲ αὐυΐοε Ξεενιοά ροοά ἰο {1:6 Κὶπρ απὰ {}:6 υἱεῖεγς, σπὰ 
ἐμὲ Κύηρ αοἰφά ἐπ σσεογάαπος υἷε {πὲ αὐυΐτε οἡὁ Μ“νιῆκμαη)], ἐ.ε., 

ἢδ δοςορίθα Ὀοίῃ ρτγοροβί(οηβ, ἴο ἀδρτδάβ νϑῃϊ,, δηὰ ἴο βεπὰ 

ποῖϊςα οἱ (5 ἀδοῦθα χουρδοιΐ ἴῃς Κἰηράοτα. [ἴῃ τορασγὰ ἰο [6 

ἐχϑουτοη οὗ [Π6 ἢγϑί ῥργοροϑβίίοη πὸ ἀεῖδ}}5 ἃγεὲ ρίνεῃ. ψδϑι 

ἄοεϑ ποῖ ΔρΡρϑᾶγ δρϑίη ἰῃ [ἢ6 βίογυ, δηὰ ἴΠ6 θοοῖκ ἀοδβ ποῖ ἰπίογῃ, 
1.5 ψηδἱ Ὀδοδπη6 οὗ μΒοσ. ζδι, 75, πα 7εννίϑῃ σογλτῃ. μοὶ ἰμαΐ 586 
ν 85 Ρυΐ ἰο ἀδαίῃ. Τῆς δχεουίζίοη οὗ {πε βϑεοοηα Ὀγοροϑι[οη ἴοΪ]- 

Ιοννβ ἰὴ ἴῃς ποχί ν. 

22. Απά Κὸ Ξεηὶ ἀϊδραίελιες [ζδι - τι τδ δη θα] τυ 15 
5681} μηο αἷΐ 16 ΚΊηρ᾽5 ῥγουΐηιςε5]. Οὕ. 4..-7}ὦ ἀλβη,. Ασςοσγαϊηρ 

ἴο Ηετγ. ν. 14, νἱ 1. οδ; Χεη. Ουγορ. νὶϊϊ. 6, 17, [6 Ῥογβίδῃ ΘΠΊΡΙΓῈ 

ἢδά ἃ ΠΙΡΏΪΥ οΥρδη]ΖΟα ϑυϑῖθμ οἱ ροϑβίϑβ.--- ὕ5|ὁ0 ευεγγ δίηρίε ῥγουΐποα 

ἡπ 5 δογρί, απά προ εὐεγγ δἱηρὶς γάζα ἵπὶ 15 ἰαηρμαρε). Α ναϑῖ 

ὨυΏΡοῚ οἱ ἰδηριιαρεβ Εσα Θρόκθη ἰῃ ἴἢ6 Ῥεογϑίδῃ δπηρίσγε ἴῃ [6 

{ἰπ|6 οὗ ΧεΥχθβ.. [1}1ἡ Ῥεγϑία 1.561{ {ποσὰ νεσα {μ6 ᾿γδηΐδη αἰδ]θςὶβ 

Βρόκδθη ΟΥ̓ ἴΠ6 τυ ηρ τὰς, δηα ἴῃς ΕἸαπλῖῖς, ΒΑΟγ]οηΐδη, δηά 
Ατγαϊηφδῃ αἰα]οοῖβ οἵ ἰῃς οἱάεγ 5 ]Θοῖ-τασθθ. ΤῊΣ ἰηβοσί ρίϊοηβ 
οἱ Χεῦχεβ δηα οἴμογ Ασῃεχηθηϊαῇ γυ]ογθ δἱ ῬΈγβαρο  β δηὰ 6]56- 

ΜΏΘΓΘ ἃΓῈ ΠΊΟΘΙΪΥ {ΓΠ]Ππριιά], σοηϊαϊηϊηρ ἴῃ ΡάΓγΆ}16] σοϊατηη5. ΟἹά 

Ῥεγϑίδη, Βαργίοηΐδη, δηὰ ϑδιυιβίδη. [Ιῃ 1παάϊδ, ϑαηϑκγιῖ δηα σορηδῖε 

ἰοηριιδ5 γεγο 5βρόΐβθηῃ, ἱορείμεσ ἢ ππυπλογουϑ Ὠγανι ἀΐδη δηα οἴ μῸΓ 

ΔΡογσίη 4] ἰδησιᾶρεβ. ἴῃ Βδγίοηΐϊα δῃηάὰ Αϑϑυγία, Αβϑϑυτίδῃ 89 



ΧΕΕΧΕΘ’ ΘΕΟΒΕΕ Ιό: 

ΒΡΟΚεῃ, ἱοροίῃοῦ ἢ Αγαπγαὶς δηα ροβϑί]6 βυγνιναὶς 'ῃ οογίδίη 
αυδγίογα οἱ ϑδυπιοσίδη δηαὰ Καβϑιίε. ἴῃ Αγπηθηΐᾶ πο νν5 οἱά 

νδηΐς, δίοηρ ψίὰ Ιαΐεγ [π40- Εὐγορθδη αἰαϊεςίβ; ἴῃ Αϑία Μίποσ, 

Οτεςεκ, ἱορείμοσ ἢ 1 γάϊδη, (Αγίδη, (αρρδάοςίδη, δηὰ ἃ μοβί οὗ 

οἴ οσ δροσγίρίηδὶ ἰοῆριιθβ. [Ι͂ἢ Μεβϑοροίδηγια δηα ϑγγία, Ασγαπηδῖς 

Ῥγενδῖϊεα, δηα αἷϑο ἰῃ Ῥαϊἰβϑίϊηβ, δἰ πουρ Ῥῃοηίοίϊδη δηα ΟἸΠΟΥ 

Ἰοσδὶ ἰάϊοπιβ 56] μεϊὰ 16 1 γ ον. Εδϑὶ δηά ϑουϊῇ οὗ (απαδη 

Ατσδῦϊς ννᾶ5 βροΐβῃ; δηά ἰὴ Εργρί, Εργυρίϊδῃ. [ι 15 ἱποοηοοῖνδθ!α 

1Πδὲ Χεγχοβ βϑῃου]α ἢδνα δα δἱ ἢϊβ σουγί βουῖθεβ ῆο ψΈ γα δ0]6 ἴο 
τὶς 8}} ἰἢ656 δηά ἰἢς οἴμοσ ἰδηρυᾶρεβ [δὶ ΕΓ Ξρόκϑη ἰῃ νδγίοιβ 

Ρᾶγίβ οὗ ἴῃ6 εἴωρίσο. Ὧνε ἢᾶνε ῃ0 ενϊάεηςε (δι (ἢϊ5 ννὰ5 Ρεγϑίδῃ 
εὐυδίομῃ, Δηα ἰῃ6 {ΠῚ ησιιαὶ ἱπϑοσιρίίομβ οἱ Ῥδγβερο!β ἰθηα πο 800- 

Ροζί ἴο (δε ἰάθρα. ἔνβεῃ ἰῇ Αϑϑυσίδη ἀδγβ Ασγδιηδὶς ἢδά Ὀδοοπια ἰμ6 

Ιδησυᾶρε οὗ ἰγΔ46 δηα οἱ αἰρ᾽οπΊδογ, δηα ἴῃ ἴμῈ Ῥεγϑίδη ρογοὰ 
γν85 ΟΓΟΪΠΔΙΪΥ ἐμ ρονθα ἴογ οβῆςϊαὶ αἰβραίςεβ, οὔ., ἴοσ ἰπηϑίδηςε, 

[(ἢς Αγδιηδῖς Ἰδοῦ οὗ ἴῃς ον ]ϑἢ (οἵ οὗ ΕἸερΒβδηίης ἰῃ Εργρί ἴο 

[δε Ῥεγβίδῃ βρονεγηοῦ Βδροδϑ ἰδἴεϊν ρυ 5 ῃθ ἃ Ὀγ ϑδοῆδυ ἰῃ δ γεὶ 

αγαγπδέδολα Ῥαῤγγμδμγκμμά θη απ Εἰοῤπαμέηε (1907). 

[Ὁ᾿ -- Απά μς ῥγοοϊαίτγηθδα δηὰ βροκε (ῃυ5: οι, Ο ρθορίεβ, 
Ὠδίίοη5, δηἀ ἰοηριιθ5, ῆο ἀνν6}} ἴῃ 411 τῇν ἀοιηϊηίοη, Ὀς δάνί564] 

ἐμαὶ ευενν τιαπ σμομίά σἤοιυ μίπιδοι γον ἐπὶ ἶς οιυπ μοιδο), 1ἰ., 

μηίο δαο; »ιαμἾ5 δεσοηηηρ γεν. ᾿ΤῊΪ5 οἰδιιϑα ρίνεβ (ἢ6 σοηίθηίβ 

οἵ τ1ῃς ἀϊδραίςε5.--- ἀπά «ὁμομιά [δι -Ε ΟΓσοπιρεὶ 5 ψἰέε [0] σῤεαᾷξ αο- 
εογάΐηρ ἰο ἰμ6 ἰοηρμο [δι - οἵ ΒοΓ Βυθθαπα δηά δοσογαϊΐηρ ἴο {ῃε 

Βρθεοῇ ο μὲς 260 ῥ6]. ΤὨῊΪϊ5 οἴδιιβε 85 σίνεη ρτεαΐ ρεγρί εχ ιν ἴοὸ 

{Π6 Ντβ8. δῃὰ Ἴοσηπι. ζδ', ζ5, Μι|ά., ἘΔΘΆΙ, ΙΕ., ἀπά εν ϑἢ 

ΠΟΙ. σΕΏΘΓΑΙΥ ὑῃαεγϑίδηα ἰἰ ἴο πλθδῃ, (Πδΐ, [ἢ ἃ πηδη ἢδ5 πιαυτίοθ 

ἃ Μ| οὗ ΔηοίΠ ΕΓ γᾶςα, ἢς 15 ἴο φοραὶ ΠῈΓ ἴο βρεᾶκ [15 ἰδηριιᾶρο, 

ἰηϑίοδα οὗ βρεακίηρ μεῖβ (ὡύ Νέα. 135 5.); 80 Ρῖϑβο., Πῖδθυ., ἄδῃ., 

Βαυπῃ., Καὶ}, ϑοδυ., ΗἩδυρί, αἰ. Ῥαρ., 1. ἃ Τ'., ΟΙογ., δῃὰ πχδὴγ οἵ 

[με οἱάδσ σοιηπλ. ΔηἋἀ νεγβϑίοηϑ, ΒΌΡΡΙΥ δὴ οὐ]δςΐ ἴοσ δῤεαΐ ἴγοπὴ 

[Π6 φῬγεςθαϊηῃρ οἶδυθϑε δηὰ ἰγδηϑίαίθ, σμά σμοιμμ ῥγοοϊαῖηι ἐξ (ἐἢ6 
ἀϊδῥαίςἢ) ἐπ ἐς ἰσπρναρε οὗ μἰς ῥεοῤίθ; 380 ΑΝ. δηὰ ΚΝ. 5 μα] ασὶν 

Οειῖ., Ἔἀχοερί αὶ ἢς ροϊηϊβ ἴῃ6 ρῥίς. ἃ5 ἃ ρᾶββϑῖνβ: ΤῊΪβ 15 8η ἰπι- 

ῬΟΒΒΙΡ]6 τεπαδσίηρ οἱ πὸ Ἡδθῦγεν, ἀπὰ ἰῃς ἰάθα νυ πι ἢ ἰἰ γ᾽6] 45 15 

ἱγγείθνδηῖ. αὶ ψε δχρεςῖί, ἰ5 μοὶ αἰγεοίίοηϑ [οσ ἴῃ6 ρῥγοιηυϊρᾶ- 

[ἰοη οἱ (ῃς ἄξδοζθο, δι ἔοσ ἃ πηδῃ 5 γεσυϊαϊίοη οὗ ἢ15 Ὠουβθ 4. [1 
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{με ἰεχὶ ὈῈ βοιηά, ἰἱ τηυϑί θ6 γσεπἀεθγοα 85 (6 7 15} σοπητη. ἢᾶνα 

ἄοηθ. [1{ σδηποῖ 6 ἀεηϊδά {παϊ (Π15 γι6 145 ἃ ρᾷ558 0} 6 56η56, 51}}} 1 

ῖ5 ποΐ δὲ ψὲ ϑῃοιυ!α Ὄχρεοΐ ἴῃ [5 σοππεοίΐίΐοη. Ηδυρὶ γτεραγάβ 

ἰϊ 25 ἃ ἰαῖβ γίοβϑ, πιθαηΐηρ ἰῃδὶ ἢ 15 ἴο [α]κ Ρ]δίηγ ἴο Βεσ. Μοβί 
τι άσθγῃ σοΠΊΠΊ. ΓΕρᾶΓα ἰἢς ἰεχὶ ἃ5 σοσγιρί. Μδιγ. πλᾶῖζο5 πο δἵ- 

τεπρί ἴο ἐπηεπα ἰ1. Βόι(. 4150 οῇεγβς πο βιρρεϑίίΊοη. ἩΗ!Ζὶρ, ἰῃ ἃ 

Ργίναίε σοπχηχαηίςαϊίοη ἴο Βεγί., τβδῖκεβ ἃ δρῃιϊ αἰϊογαϊίΐοη ἰῃ (Ὠς 

ἰεχὶ δπὰ γοδά5, απ σῃμοιά σρεαᾷκ ευὑἱαὶ τ δα μἶρι. ΤὨΪΒ ἐπιθηάδ- 

το τηθδοῖβ ἴη6 Δρργονδὶ οὗ Βεσί., αν., Κγβ., Βυ}]. Μὰ. δμά 

5165. τηθηϊίοη ἰΐ ἢ Γοθοσνθ. ὅ.0Πο. Βη645 ἃ Ὠϊϑίογιςδὶ ᾿ἰηϊοσργοῖδ- 

[ἰοἢ ἱπηρο β51:016, δῃα σοῃο]άδ65 (μαΐ (ῃ6 ῥαβϑβᾶρε 15 βυθοῖς οὗ {μ6 

οἰ οἵ ἰοριεϑ5 αἱ Ῥεηίθοοβίὶ (σα μοΐθ). Τῆς δοϑυσγαϊ οὗ (ἢΪ5 50]- 

διη δαϊςΐ σομησηδησίηρ ἷνθ5 ἴο ΟΌΘΥ (ΠΕΣ Ὠυβθδῃ 5 βίγυοῖ ἐνεῃ 

ἴῃς ἀοείογϑβ οἱ (6 Ταϊηυά. Ἐδρᾶ 5α]4: “1 115 ᾶγϑοϊ ἰοϊίοσ δά 

ποῖ Ὀεδῃ ττι 6, (6 δρθπλθ5 νοι] ἢδᾶνεα [εἰς ποίῃϊηρ οἱ [5γϑεὶ. 

Βαυῖ τΠμ6 Ρεορὶς 58εἰ, ΝΥ Βαΐ ϑογί οἱ ἄἀδοσζϑα 15. (ἢϊ58. 1ῃδΐ 15 βεηΐ υπίο 

5, ἰῃδὶ ΘνΈΥΥ ΓΔ 5ῃου]α 5ῆονν ὨΙΓΏ5611 ΓΌΪΟΙΓ ἰῃ Πῖ5 οὐ Βοιιδεὺ 

Ενεθῃ 86 ψθάνοσ 15 πιαϑίοῦ ἰῃ ἢΪ58 οὐ ἤοιι56 (50 θη (ῃ6 ἀξδογαα 

(ΔΠ16 ἴο ἀθβίγου ἴβγδϑὶ [Π6Ὺ ἴοοκ ἰΐ 4150 ἃ5 ἃ 70 Κθ)᾽ (Μερ. τ2). 

21. 15] -Ὁ σι 49.---}}2} ἐν καρδίᾳ 1,.----ὈΝΦΩΊ] - 508. ὡσιο (Ὁ: οἱ. 
1,.---ὴ5] ὁτοίμως Ι,.---2 12] καθὰ ἐλάλησεν (ὦ Ἐϊ: τὸν λόγον Ι,.--Ἰ)}00] 
Μαριμομαη 8: --οδϑ Φ: Μουχαιος ὦ: Μαγάοολμσις ἘΠ: τοῦτον 1, 

22. οι. 1,.--ῦ9}} Ἐ ὁ βασιλεὺς Α Ν 5. διαις ο3ὁ υπὰ. Ἐ, Ὦ2.---- ὈΣΔΡΟ] οἴὰ. 
ὦ. τρῦ 5 8δηῃ δηςσίθηΐ Ἰοδη-νογὰ ἔτοπι Α5. ξέῤγω, “βεπαϊηρ,᾽ “τηϊβϑῖνο, 
[Πδη “]ειῖετ." [Ι{ σου γε ΓΥ ἴῃ [ἢ6 56 η586 οὗ “Ἰεἰΐοτ᾽ ἴῃ ἴῃς 7}, -ε)- 

Ανιαγπα 1,εἴἴδγς. ΤὨΘ τοοῖ ξαράγι ἴτοτι ΒΓ ἢ ἱΐ᾿ οοσαθ8 18 Ρἢ. ἰ156} ἃ 

5λαρμεῖ ἴτοπι ᾿ (5866 Ηδυρΐ, α. .). [πη Ἐπί. 1ἴ 15 ΘΟΙΏΤΏΟΙΙΪΝΥ υιϑεα ἴῃ τ86 
56η86 οὗ “Ἰεἰίετ᾽ (οὗ. 212 856. 10 30. 38. 80) Τῃ 2258 61 ΟΣ τοῦ 1 τηδδη5 ἃ Ὀοοϊ 

ἴῃ 5.1Ὸ}} ἔοττη.--- Ἴ 9 0 ΓῺ 10] ῥγουϊηοῖας τερηὶ τὶ 3: τὴν βασιλείαν ὥ: 
γερηο 5μὸ Ἶδ.--- ΝΎ 80 Α: οὔλ. ὦ Ὁ: ρσεης 3,.--ς 323Γ23] κατὰ τὴν λέξιν 
αὐτῶν ὦ: σεομηπάμηε ἐμίενῥγείαἠέογιες ἐογω ὯΔ: αμάῖγε εἰ ἰερεγε ῥοίεγαξ 
2: -ἱ κατὰ τὸ γράμμα αὐτῆς οϑὖ υπάετ Ἅ.-τ ὙΦ -- ΝῊ] 90 930 ὑπάετν Ἐ: 

οπι. (ὦ 81: ἀἰνενοῖς ἰιριὲς εἰ ἡ μογὶς 8,.-το 2} τ λυ] 6556 υἷγος ῥγέποίβες 
ας "παήογες τπ ἀονείδεδ σμὶς 3: ὥστε εἶναι φόβον αὐτοῖς ἐν ταῖς οἰκίαις 
αὐτῶν (ὦ: κί ε55ε| πρριἐδφμίσφμο ἐπ ἀονηέηε ὁμαπι Ἐ).--τ τ] ἰηξ, πῃ. Ὁ ἰηῖτο- 
ἀυσίης με ςοηϊεξηί5 οὗ ἴΠ6 αἰβρδίομεβ 8ἃ5 ἴῃ 118 8:,; Αἡ Ασϑγ). Ἴοοῦ- 

βίγυςίοη ἑουπὰ ἴῃ ἰαΐεα ΗδςΌ.-- οῦῦ 7 ἀδηουϊπαῖϊνα ἔγοπι σ᾽ “οἴἶῆοοτ; 

“ΤΌ Ϊ τ, ρΡῖς., ἀ.Ὰ.--τοῦο» -- 2 21] 580 ο2ὃ ἀπάογ Ἐ: οπι. ὦ: εἰ ὑεῖ ἑἕριον 
"παρημς ἵη οηρὶ πηρίεγο Ὧ,: εἰ πος ῥὲγρ ομηοίος ῥοῤμίος ἀϊνιμρατγὶ ἃ. 
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9, δδ', δηὰ 8: ρτεβίρροβε ἴῃς βᾶτιε ἴεχὶ ἃ5 Ἐξ. Ηϊὶρ᾽5 εὐππεηἀδίίοη, 
ὋΣ πϑ τὴ οὶ, ψ Ὡς Βς ἰγαηβδῖεβ, "δπὰ βῃου]ὰ βρεὰκ Ὄνειυί μη 

ἴδδὲ ἢς ρ]εαϑεά,, 15 ἀπ  Κοῖγ, Ὀδσδιιβα Πγ τη δη5 “δι{ἰπρ,᾿ “Ρτορετ, γαῖμοῦ 

(8δη “δοςερίδθιε, “ρ)βαϑίης, δπὰ ὈεἼδυβε ἰξ 15 οοηβίσυιοα ὐτὰ Ὁ δηὰ 
ποῖ ἢ Ὁ» (οὔ. 3" ς-3). Ηδυρὶ τεδὰϑβ 1.992 ἰηϑβίεδα οὗ 79 Ὁ, δηὰ ἀεϊεῖεβ 
186 ψΟΪς εἰδυϑε 85 ἃ {|0588. 

ΤΗΕ (Γ(ΗΟΙΓΕ ΟΕ ΕΘΤΗΕΕ ΤΟ ΒΕ ΟΥΕῈΕΝ (2:-.). 

ΧΕΒΧῈΘ ΒΕΘΟΙΝῈΘ ΤῸ ΒΕΕΚΑ 5ΌΟΘΕΒΒΘΟΚΒ ΕΟΒ ΝΑΒΗΤΙῚ (2'). 

1. ΑΜεν μδιεδε ευεμίς [δ -ἰ θη μ6 Πδά στονσι βοῦεσ, δῃὰ μδὰ ᾿" 
βἰερί οἱ 15 ψὶημο-ἀξθδιςῃ, 4η6] τὐΐξη ἐδς ἀπρεν οὗ Κίριρ Χεγχες 

μαά Ξωδοϊάφα]. ἴδ' ΞιρρεβίΞ (ῃαἰ Ναβμι 5 σοηἀοιηπδίίοη οσουστεοα 
ΜἘ}Ὸ ἴμς6 Κίηρ ννᾶϑ 5111 ἀσιιηῖ, θυ ἘΦ ἰπαϊοαῖες γαῖ μοῦ (μαὶ {μ 15 
ἄθοσγθα ννὰ8 τηδάς δί ἃ ἰδίεσ τηθείϊῃρ οἱ (ῃς Ῥχίνυ (ουμοὶ (ο΄. 1:5). 
ΤὮς ἀγιηκοῆμοθβ 85 ΟΥ̓ ΨΏΘη ἴἢ6 ἄἀδοῖθο νὰ πιδάβθ, Ὀυὶ (ἢ6 

ΔΏΡΟΓ ἰαβιθα Ἰοηρετ.---Ηἶ [ὦ -ἰ πο Ἰοηρετ] γεριεηιδεγεα [Ὁ -ἰ- Οὐ ες] 
ΜαΞ μὲ απ [ᾧ -- ννα5 πιϊπαία! οἢ [Ὁ -ἰ 4}}} ἐμαὶ σἠ μαά ἄοηε απά 
[5 -Ὁ 411] ἐμαὶ μαά δεεη ἀδογεεά αραΐηςὶ πεν. 

{Μ|Φἀ. -ἰ ὙΒεη μα Ὀτοῖκο ουἱ ἴῃ Δηροῦ ἀραϊηϑὲ μοῦ ἀπά οδυβεὰ πεῖ ἴο Ὀς 
Ρυὶϊ ἴο ἀεαι}.}] [ζ! - ὙΠ θη 8 οΒοοσβ δηβννεγεὰ δηὰ βροῖς ἴἢυ5: Ασί 
ποῖ ἴδου ἢε ψῃο ἀἰάϑὲ ςοπάδπιη πεῖ ἴο ἀθαίἢ οἡ δοςουηῖ οὗ ψηδὶ 5ῆε αἰὰ ὃ 

ἈΑπὰ τῃς Κίηρ 5δἰὰ ἴο ἴπεσῃ: 1 ἀϊὰ ποῖ ἄἀξδογες ἰδὲ 516 βῃοιυ)ά Ὀε 5]δίῃ, 
Ὀαϊ ΟἿΪΥ μὲ 816 5Βπῃου]ὰ σοσὴς ἰπῖο ΠΥ ργόϑεηςα; Ὀὰϊ ψ Ώδη 5ῃς αἰά ποῖ 

εηΐοσ, 1 οοιητηδηάδα ἴο ἀσρτγίνε μοῦ οὗ τογδαὶ αἰχζηῖϊγ. ὙΠΕΥ δηβινεγεὰ 

᾿ἶπι: 1 15 ποῖ 50, Ὀυϊ που ἀϊά58ῖ ργοποῦυπςοε βεηΐεηςς οὗ ἀθδῖ ἀροη μεν 
αἱ {πε δαάγίςε οὗ ἴμε βενθη νἱΖίεσβ. Αἱ (ἢ]5 ἢἰβ δῆροῦ ψαχεὰ μοί.) [3 -Ἐ 
Ηξςε 8εηὶ δηὰ ςδ)]εὰ 811 (ῃε οβῆςειβ δπὰ βδἰὰ ἴο {πθπι: Νοῖ ἀρϑὶπϑὶ Ουεεη 
αβμι δηλ 1 δῆστΥ, Ὀιΐ ἀραϊπϑὶ γοῖϊ Δ1πὶ 1 ΔΉΩΤΥ Ὀδοδιβςε οὗ ἴδε βεηΐεηςα. 
1 3ρόίο ἃ ψνοσζὰ ἴῃ νίηα; ΨὮΥ ἤᾶνα γοῖ ὑγρεα πὲ ἴο 5ΪδῪ Οὐδοη νδβτὶ 

ΔΠα ἴο γτοπῖονα ΠῈΣ πᾶτηδ ἔτοπῃι ἴπε Κἰηραάοιῃ ὃ 1 4150 Ψ}1}1] 5ΪαῪ γοι, δηὰ 

Μ0}}} γεσῆονα ὙΌΣ ΠᾶΤΩ65 ἔτοπι ἰμε Κἰηρσάοπι.) [05 -Ε Απά ες σοτητηδηάθα 
ἴδδλι τῆς βενεὴ νἱζίεγβ 5Ββου! ἃ θὲ μαησθά τροη (με ρ411ὁνν5.] [705.}" Ἢ 

Βυϊ Ὀεΐης ον! ηρ]ν ἀἰϊβροβεά ἰοννασὰ μοῦ, δηὰ ποὶ θεδγίηρ ἴδε βερδγαίίοῃ, 
ἢδ πενογῖῃ6 1655 σου] οὶ ΠΟ θὲ γεςοης ]δα ἴο Ποῦ; 80 δε νγὰ5 στιν! πη 
ονοσ ἴῃς (Πϊηρβ [δὲ ΒῈ τ ]ϑῃδα ἴο δοσουλρ 5} ἃ5 ἱπηρο5510]5.] 

(οπλπι. αἰ ΟῚ 845 ἴο ἴῃ6 56η96 ἴῃ ψῃϊοῇ γεριοηιδογεά 5 ἴο θ6 υηάογ- 

βίοοά. ζδι, 5, ἀηὰ Μ14. ἴᾶῖκ ἴἰ ἰῃ [Π6 56η56 οἵ γεχα δα μη ΐανομγαδίγ, 



τό4 ΕΞΤΗΕΚ 

Δ 950 ραίη ἃ 4515 ἴογ (ες 1464 [Πδΐ ἢςδ ᾿ηΠϊοϊοα ἔχ 6 Γ ρα ΠΙβησηθηΐ 

ΠΡΟ ἢ6Γ. Τῆδ β84π|ι6 σοποορίίοη ὑῃαογ! 165 [Π6 ᾿πίογροϊδίϊοηβ. οὗ 

(ὦ. Τηΐβ νίενν σαϊῃϑ βοῦς βῃρροτί ἴγοπι {Π6 [ΟΠ] ον πρ ἡνογάς, εὐλαὶ 

δ΄ μαά ἄοης απὰ ιυλαΐ μαά δέοη ἀεογεοά αραΐμ5 μεν, Ὀαΐ 1 15 ἴῃ σοη- 

βΒιοῖ ψ ἢ τΠ6 σοηΐοχί. ἡλοη μὲς ἀπρεν μα σμδείαδα ϑαρρεβίβ {Παΐ 

6 νν85 γεδαν ἴο θ6 γεσοῃςιὶεα, δηα ἴῃς δανίςς οἱ [ῃ6 ϑογναῃίβ σοῃ- 

[ἀπ ρ]αἴο5 ἴΠπ6 βϑατηθ Ροϑϑι ὉΠ1γ. Ασςσογαϊηρίὶγ, ΕΑΒΗΙ, ΙΕ, Α58Κ., 

Μεηῃ., Βοῃ., ίαἶε γεριοεδεγοεά Ἰασίἑ ἴῃ ἴἰῃ6 ϑθῆϑε οἱ οαἰεά ἢεΥ 

δεαμέγ ἰο νῆμα, ἀλλα ἀηαεγβίδης [ῃς Γαβί οἱ (Πδ ν. 85 σείδσσίηρ ἴο [ῃς 

ϑοοά ἰμαΐ 5η6 ῃδα ἀοπε οἢ οἰ Ε΄ οσσαϑίοηϑ δῃα ἴἢς βοηουγ ἐμαὶ (ῃς 

. Κιηρ δα οπσε Ρυϊ ροη Βεγ; Ὀυΐ (ῃ6 νογάβ εὐπμαΐ μαά δόοη ἀφογεοά 
ΟΔἢ 5ΟΔΓΟΕΙΥ ΓΟΙοΓ ἴο δηγτίηρ 656 [δ [86 ἱγστενοσδῦὶθ σοπαθπ)ηᾶ- 

ἰἰοη {πᾶὶ μά 7ι5ῖ ὈΘοη ρυ 1564. Ἐὸσ (815 γεάβοῃ, [05., Ὁγυβ., 

ΟἸογ., δῃά πιοϑὶ τηοάθγῃ σου,η. ἰά Κα ἴΠ6 οΟ]Διι56 ἴο πηθδηῃ [ἢδΐ ΧΟΓΧΟΘ 

δά (Π6 τε]δοιϊίοη οὗ ναϑῃϊ σοηϑίδηςΥ ἴῃ ταὶ δηα τνᾶ5 Ὁῃσοη,- 

[ογί8 0]6 οἡ δοουῃηῖ οὗ ἰῖ. ΜΙ. δηα Ῥῖϑε. ἰακα γορμεηιδεγεά ἴῃ ἴῃς 

56η56 οἱ »παἀδ πεποη οὗ, ἀπὰ ἰῃυ5 Πηα ἃ ΓΕάϑοη [οὐ ἴΠ6 σειλδσκ 

οὗ ἴῃς βεγνδηΐβ ἴῃ [6 ποχί ν. 

2. Τλμοη σαϊά ἐμ6 Κίηρ᾽Σ ῥαρες ὐὐόὸ τυαμο μῤοπ ὲρῇ. ΤὨς 
σου Γίίογα Δ Κα Παβία ἰο ἀτῖνε νϑῃϊ ουἱϊ οἱ ἴῃς ΚΙηρ᾽5 τηϊηά, ἰεϑὶ 

5ῃ6 ΠΊΔΥ ΓΟΐΏΓΩ ἴο ΡΟΥΘΙ δηα {ΠΕῚγ ᾿ἰνοϑ Ὀ6 ἐπάδηρογθα. Ετοχι ἢ 6 

ποη-πιοηίίοη οἱ [86 νἰΖίεγθ ἤθσα δῃά βιι ϑθαυθηῖίυ, ζ: δηὰ ζ8: ἰπίεν 
[Πδἰ ἴον ῃ84 Ῥδδθη ρεὶ ἴο ἀφδίῃ. 

[23 - Αἴτοῦ 5ῆς νὰ5 Κι δα, ἰπ ογάεν (δαῖ ἢς ταῖς ποῖ γειγεταροεῦ Ν᾽ δϑῃτὶ, 
δηὰ νμαῖ 516 δὰ ἄοῃε, δπὰ δῖ μδὰ Ὀδεη ἀδογεθα ἀραὶπϑὶ ἤογ: ν᾽ ϑῃῖὶ 
αἀϊὰ ποὶ ἄδβογνο ἃ βϑεηΐεηςς οὗ ἀθδίῃ, Ὀυΐϊ 1815 ννὰ5 (6 ψ}}} οὗ δανεη 

ἴῃ ΟΥ̓ΔΕΓ ἴο ἀεβίγου ἴῃς βϑεεά οὗ Νερυςμαάποζζαγ, Κὶηρ οὗ Βθγ!οη.) 
[1ο05.1}» Ἐ 1 με Κίηρ σἀϑὶ οὔ {Π6 ΠΊΘΙΠΟΤΥ οὗ ἰδ υἱὲ δπα ἢ15 υ.561655 

ἰονε ἔογ ἢεσ, δπὰ ἰἸεὶ μὶπὶ βεπά [πστουρσῇ (ἢ6 ΨΠΟ]6 ἱπμδὈϊῖεα τνογ]α.] 

Απά ἰοἱ ἐλιογα δὲ δομρὶ 7}ὁγ [ζδι - τῆς υδὲ οὔ ἐμ Κίηρ δεαιμμ 
γομῆρ υἱγρΊ5], 11τι, ρίγὶς, υἱγρίηδ, ροοά οἵ ἰοοΐξ5. ΟἾΪΥ νἱγρίῃϑ5 

ταῖϊρῃϊ θὲ ἰακεοηὴ Ὀγ ἴῃς Κίηρ (ι Κ. 13), 85 Ὁγ ἴπεὸ Ἡϊψῇ Ρυίδεδι (1μν. 

21.151), ν.5:-4 ΘΧΡΪδΙΠ ἴῃ ἀοία!!] ἤονν (5 ΡΪδη ἴοσ ραῖμουηρ 

νΙΓΡΊΏ5 ἰ5 ἴο Ὀ6 σαΙτ]δα οὔ, 

3. Απὰ ἰοἰ ἐπ Κῖηρ ἀρῥοῖπὲ σονιγηϊδείοηογς πη αἱϊ {διὸ ῥγουΐποες 
οὔ μὶς κίπράον]. ΔΜερ. τοῦ σοπίγαϑίβ (ῃς δοσουηὶ οἵ ἴΠ6 βθοκίηρ 

ἴοσ. ἃ γοιηρ νἱγρίῃ ἴογ Πανὶ (1 Κ. 1-"). [Ιη (μδῖ σᾶ86 0 σοπι- 



ΧΕΕΧΕΒΘ ΘΕΕΚ5 Α ΟὕΕΕΝ ιός 

ΓΑ 55 ΟΠ ΟΥΒ ΌΓΕ ΠΕΟΘΘΘΑΓΥ, [οσ τθη Ὀσγουρῆΐ {ΠεὶΓ ἀδυρπίογ ρ δαΪγ. 

Ιη ἰῃ8 ςᾶ56 ἴῃ6 Κίηρ δὰ ἴο δρροϊηΐ οβῆσοβ ἴο βεάγοῇ, Ὀδοδιιβα 

τηθη ἢἰά {πε ]Γ ἀδυρῃίογβ σού ἢὨΪπλ.---αΑηὦἃ ἰοέ ἰμθηι ραίΐμεν αἰἱΐ ἐδ6 

δεαιζμἱ γομηρ υἱγρίη5], 1ἴϊ., ευεῦγν υἱγρίη. Οὐδ μηΐο 15 ἃ Ῥτερ- 

παηὶ σοηϑίγυοίίοη [οΥΓ ραΐϊεγ απὰ ὑγὶπρ πηίο.---ἰτ3 Ἐι - Απά Ῥγίηρ 
[Π6 1] “ἶο ϑὅμδα {πὲ ζογίγε55]. Οἵ. τ.---ο-αοὐπίο πὲ μοιδεὲ οἵ {}6 

τυοριεη [δ᾿ -Ῥ Βογα (μογα ἀγα μοί Ῥδίῃ5 δπά ϑινυίμηπιηρ- Ῥ81}8]. 
ς, 2... Ασοοσζαϊηρς ἴο Ὠἰευϊδίογ, ἐς πομδο οἵ ἐΐι6 τυονῃθρ, οΥ 
Ὠάγοπὶ, ἰᾶγ ἴῃ {μ6 Ν. ΑὟ. σογπεγ οὗ ἴῃς ραϊδσθ- ἜΘ ποϊοβυσγα (ς΄. 15).-- 

[ὦ ἘΠ, -- Απὰ ἀεἸ νοῦ {Π6π|}] ὑμο ἐδι6 ἐἰαγρε οΥΓ Η ἐρἢξ, (6 Κίηπρ᾽ς5 
[ζ' --, ΓὨϊεῆ ἐμπμοῖ,, ἐς κεερεν οἵ {6 τυονιθη]. Ἡρτο, ἃ5 ἴῃ 19, ΟὨΪΥ 
δ υςἢ5 ἤᾶνε δοοεβϑ5 ἴο ἴΠ6 ΜΟΠΊΘη 5 Δρδγίπηθηίβ. Οὐ ἰἢδ ΠΔΠΊ6 

Η ρμξ, 386 Ὁ. 69.---Απῶ ἰοἰ μὲνι ρίνε {πεῖν σοσηιρίος [ὦ 3. -Ὁ ἀπά 
ἰῃῆς οἰμοῦ ἰπίηρα ἰμαῖ [ΠῸΥ π666], 2.6., ἴογῦ (86 {πνοϊνοιμοηίῃ 5 

Ρτγοσοθβ5 οὗ Ὀεδυιϊποδίίοη {μᾶὶ ἴμεν πᾶν ἴο ὑπάεγρο Ὀείογε ἰἢδῪ 

σα Ὀε’Ργοϑθηίεα ἴο ἰῃς Κιηρ (σ΄. 215). 

4, 45ά 4:6 ρὲγὶ αὐὐόὸ ῥίοαξες ἐμ Κίηρ, ἰοέ πδν γεῖρη ἱποίδαά οἵ 
Μας)μὲ, [705.}"5 -Ἐ ἴΙ͂ΟΥ ἢϊ5 ἸΙοηρίῃς ἴογ [ὶβ [ο νἱ6 Ψ}}} θα 
υσηοβοά, ᾿ξ ες ἰπίτοάυοεθϑ δηοίπεῦ; δηα ἢΪ5 δῇεδοι[οη ἴοσ ΠΕΓ 
τά δὶὶν ἀἰϊπλϊη:ϑῃϊηρ, ΜΝ} ταγη ἴο [6 οἠς {Πδῖ 5. ψΠ ἢϊπι.} ΤΠΕ 
σουγίίετβ γα] Ζε ἰμαὶ [Π6 ΟἿΪΥ ΝΑΥ ἴο ρεὶ (ῃς Κίηρ ἴο ἰογρεῖ νδϑῃτὶ 

15. ἴο τῇδ Κα δἰπι [4}} ἴῃ ἰονα ἢ Δηοῖ Γ ννοπιᾶη. Τῆς ραϊμεσίηρ 
οὗ ἴῃς πηδίἀθη5 νν}}} αἰνογί πὶ, δηα ουΐ οἱ {Π6 ΠυΠΊΌΕΓ μον ΠΟΡΘ 

τΠδῖ οηδ Μ11}} νυὶη ἢἷ5 δαγί.- --ὐὐρὦ )|6 αὐνῖσε δεοηιεά ροοΐ ἰο ἐμὲ Κὶπρ 

απά μέ 11, -Ἐ τοδα !}ν] αοἰφὰ ἐμπες [33 -Ἰ Ἐ-α5 ἴπογ Πδά βυρρεβίθα)] ΤῊ Ϊ5 
το Ποὰ οἵ 56]θοϊίηρ ἃ αιθεη ἰ5 ἰῃ {π6 Πἰρῃοϑί ἄδρστεα πῃ ργοῦθδΌθϊε. 

Αςοογάϊηρ ἴο πε Ανοβία, ἰῃ6ς Κίῃρ ταϊρηϊ ΠΊΔΥΤΥ ΟἿΪΥ ἃ Ῥεγϑίδῃ. 

Αεςςοεάϊηρ ἴο Ηεστγ. 11. 84, 5. δ πλιιϑὶ σοπΊα ἔσο ΟΩ6 οἱ βϑνθη 

ΠΟΡ]6 [4π1}}165; Ὀὰϊ ὈΥ {815 ρίδη οἵ ἱπὸ ραρὲθϑ ἃ γογπλδῃ οἵ ἰονν Οἰγίἢ 

ἔγοπι οπα οἱ {πε 5 ]εοί-Γᾶσθ5 τηὶρῃϊ σοῖμα ἴο ἰῃ6 ἰἤσγοπθ. δυςῇ ἃ 

506 ΠῚ6 ΠΔΥῪ ἢᾶνα Ὀδεδη [οἸ]οννεα ἴο οὐδίαίη σοηοιῖπα65, Ὀαὰΐ ϑυγεὶν 

ΠΘΡΟΓ ἴο 56]εςὶ ἴῃς. Οὐδεη οἵ Ῥεγϑῖα. Οἠα ψΟΠΟΥΒ ΨΥ ΔΠοΐΠΕΓ 

οὗ ἰῃε ψῖνεϑ, (μδὶ ΧΕΓΧΘΟΒ δἰγθδάγ ἢδα, 85 ποΐ εἰδεναῖθα ἴο νϑῃὶ 5 

Ρΐδςε. 

1, συνϑην -- ΠΝ] οπι. 1.,.---ὩΝ] καὶ μετὰ (ὥ.---ἼΦ2] ἐκόπασεν (ῷ: σ΄. 

ὨΦΥ τὖὮ. Ἴ2᾽ (τ΄. γ35) 5. υϑοὰ οὗ ἴῃς ϑυρδιαΐϊηρς οὗ ννδαΐογβ, αη. 8,. 

ΜΈ ίά. Ἰηΐετβ ἔτοπι 5 ἰπμαΐὶ ἰξ ννὰβ ποῖ ἃ τοὶ βυθβιάθηςο, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ “ΠΚςο᾿ 



166 ἘΘΤΗΕΕ 

οΠ6.-- ΦΥΦΨΠΝ] 50 Ν᾿ ο: δι πε, ο3Ὁ υπάετ Ἐ: οῃχ (ὦ Ψ:: Ηδυρίὶ ἀεϊεῖε5.--- 
Ἵ51] καὶ οὐκέτι ἐμνήσθη (ὦ (καὶ οὐκέτι ἀπάοτ -:- 03): ἐμνήσθη γὰρ Α: 

καὶ οὕτως ἔστη τοῦ μνημονεύειν 1,: ἴο ἐπα οὗ ν. οπι. 3;.---Πν ] ο΄. τ:0. 

-- "ΚῚ οαι. 1 ὦ: Ἃ.»0οΡ.- ΠΠΦ}] ἐλάλησεν (ὦ: ἐποίησεν Α 1,.-- 

ΠΥ» τ] καὶ ὡς κατέκρινεν αὐτήν (ὦ: ᾿Ασσνήρῳ τῷ βασιλεῖ 1,: ὅσα 

αὐτῇ κατεκρίθη Α .---ΓιΝ Ὁ Ἄς αδνο (9.--- 22] ἀ.λ., δῇ Αταπιαίϑηι. 

2. ΛΝ} Ἔ σῶν, Ι9.--- Ἰ90}51 πρὸς τὸν βασιλέα Α: εἦμς 3}.--- ΓΙ ΦῸ] 
ΡΓ. ο 3: οι. Ο Ι, ἢ (ο3Ὁ Ὧδ8 υπάδι Ἔ).--- Ὑ93)] ζητηθήτω (ὦ: φια- 
γαπέμν Ὦ,: ζητήσωμεν 1,: ἴμ6 50]. 15 ἐπιρογϑοηδὶ, “]εἰ ἴΠμοπὶ 56εἰ ᾽Ξξ “Ἰεξ 

ἴδετε θὲ ϑουχῆὶ,᾽ 85 ὦ ζ:.--- ΓΥΡ) 1905] οπι. 1, 2).---- γῦγγ3 ΠΥ] οὐ. Ὁε. 
22 7. 2113.- Πγ3] 50 Ο: θη ΒΑ. Ο: ἄφθορα . 

8. Γ2)0-- ἸΡΟῊ] σα. 81 1..-- 50] οσα. 3..---- Ὁ Ὁ Ρ0] οτα. ὅ' 4Ὁ.---- 59] οι. 
206: ὀπὶ. τ .--- Ἰχ2.»} ἐπιδειξάτωσαν Α.----5 ΠΝΙ͂ οτα. ὦ 3. Καυ. ὃ τιγά, 
δίεζ., ἀεἰεῖς ἣν Ὀδοᾶυβα ἴΠ6 Οὐ]. 15 υπάεβηεά. ἩΗδυρῖ, οἡ ἴπε οἴμοσ 
παῃά, ἀεξεπα5 115 σογγθοῖπ688 8πα σοιηρδΓοβ Εἰς. 311. 16. .7.--Ίο Ὁ) -- Ὡ,ΜἼ5] 

οὔ. 1.: εἰ αἀὐάμοαπέ εας αὐ εἰυδαίενε 5ιδαπ εἰ ἰγαάαπέ ἐα5 ἐπ ἀοτεμνε 

ενιέπαγηι 88: οἱ ῥεγἀμοαμ ἐπ διδὶ5 1 πεδαγὲ ἐπ οοησρεοίε νεμδίενγμρε 
Έ:.--- 25. -- Ν] οπι. 4“Ὁ.----αν ὉΝ] ζοῦν (Ὁ: καὶ παραδοθήτωσαν (ζ: εἰ ἰγαάενέμν 
Φ:: καὶ δοθήτωσαν προστατεῖσθαι ὑπὸ χεῖρα 1, .---“"Ν] Ὁ» Οτ. Μμ85., ὃν ἴο εηὰ 

οὗ ν. Ηδυρὶ ἀο]εῖεβ 85 ἃ ρ]055 ἀδγίνθα ἔτοπι ν. 3.---"2}}}} 590 5 Νἔ Βγ. ς Βι 

Οσ Βδᾶ.: κ) Ν᾽ Β: Μ Νογςὶί: Ἐρεὶ ἃ: βασι ΡΒ: οτὰ. ὦ 3Ἅ(ν." Γαῦ: Τ' ωγαίου 

1,.-- ΟῸ"] φμὲ εδὶ ῥγοροσίμες εἰ 3: οτα. 2 1,.--- Ὁ" 925] -" γερίαγιν 8,.--- 
ἸΓΩ ῳλ.2ο (Ὁ: οπι. 1,: ἢ αὐταῖς 44, 71, 74, 76, τού, Σ20, 216: ἱπί. 805. 

ἰπβίεδα οὗ ἴῃς βηϊΐϊε νΌ., ἃ5 6᾽ δπὰ οἵξδηῃ ἰῃ Ἐδι. (ζ΄. Καυ. ὃ 112, 2).- 
1 Ρ9 7] 50 ΝουγζΖὶ, Μίςβ. Ν"2 Β Ο: Ἰπινρλοη Ν᾽ 5. Βγ. ( Β! Βδ.: οἵὰ. 1,: 

ἔτοπι Ἢ “βοουγ,᾽ “Ρο] 5}, 1|. “Πεῖγ συ ίηρβ᾽ : σμῆγμα (ὦ: εἰ πέίονγες Ὧϊ: 
νμπάμηι 8: --“σιδι.9 .2 Β: ἸπῸ ἼΠΌῦ ὦ. 

4, ἽθΌ5 -- 20.» ΟΠ. Ὶ- ἐνῆν ἑτοίμως 1,. 

ΜΟΞΚΌΕΟΑΙ ΑΝῸ ἘΘΤΗῈΒ ΑΒΕ ΙΝΤΒΟΡΌΘΕΡ ΤῸ ΤΗΕ ΒΕΑΡΕῈΒ (25:7). 

δ. Α »ιαπ οἵ ὕμάαϊ μαά δέον ᾿ υΐμρ πὶ ϑμιδα ἐδι6 ζογίγεςς. [ὦ -Ἐ 
Ης ννᾶ5 σδεὰ ἃ ᾿υάδδῃ Ὀδσᾶιιδα ἢῈ ννᾶβ 51η]655; δηα σοπεοσηϊηνρ 

ἢἰπὶ αν ῥσγορῃεβιθα δηα βαἱά, ΤῊ 5 ἀἂγ ἃ ἤεῖο (165 ἰῃ ἴϑγδεὶ δηά 
οὔθ Ψηο νγὰ5 ἃ 5ῖ π8η.] ὙΤεὲ δογυρὶ ἰγδηβί(οη ἰ5 ἀδδρηθὰ ἴο 

τλᾶκε (Π6 ΠΟ δοίογ ἰὴ [ἢ6 ϑίογυ πλοσε σοῃϑρίσιουβ. Α, "πα οἵ 

ὑμάαϊι, τ. α γιαπ, α υμάκαρ, ἰ5 υἰδοβθα ὈῬείογε (με ργεάϊοδίε ἴο 
ΓΟΠοΣ ἰΐ εἰ ρ δίς. Μογάδοδὶ ἰ5 βθῖα Ἵδ δα ἃ τηδη οἵ 86 Δ}, 

δἰ Πουρῇ ἰῃ (ἢ ποχί οἰδιιβα ἢ 15 βα 4 ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ἰῃς {π|ὃ6 οἵ Βεη- 

Ἰαπιίη, θδσδυδο, δἔίεγ (Βς [4}} οὗ (ῃ6 πογίπεγη Κίηράοπι, ᾿υἀδΔῃ σάνε 

ἰϊ5 πᾶτηδ ἰο {Πε6 πδιίίοῃ ; ἂἀπά, ἀυγίηρς ἴῃς χα δηᾶ βυθϑεαιθηίίν, 
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᾿ χηθρῇ οἱ 8]] {πὸ {π|δ65 εσα ΚπΌν 85 [ανν8, 1.6., Γμἀαη8. ΤῆΪΐβ οῦὔ- 

νἱοι8 Ἔχρ δηδίίοη 15 ἱρποσεα Ὁγ ἤερ. τ2ὸ, τ32α, ΜΏΪΟἢ οΠοΓ5 ἃ 

ΠΌΠΊΡΟΓ οἱ [Δγ-[οἰς δα Ἰηϊεγργείδίοηβ. Οἡ ὅμδα ἐδι6 7ογίγεδ5, ζ΄. τ". 

Ηονν (15 εν Ὠδρρεπεά ἴο θ6 ἴῃ (με γογίγεϑς (ποὶ ἴῃ οἰγ) οὐ ὅ"μ5α, 

[Ὡς θοοΟΚ ἀοεϑ ποῖ Ἔεχρδίῃ. ὦ (ἴῃ Α5) δπά ζδ' 5ὰγ ἰῃαὶ με νψὰβ8 οῃς 
οὗ δες οοοῖβ οἱ ἴῃς Κίηρ. ὙΤὨΪ5 σοη]εοίυγε, Π] ἢ 15 θᾶϑεα ὉΡροη 

τῆς ἴδοι {παῖ ἰῃ 2'" 22 ἢξ 5115 ἰὴ [86 Κρ 5 ραΐϊε Δη4 Δρρθδῦβ διηοῃρ 

[86 σουγίίεγϑ, ἢ85 Ὀθθῃ [ΟΠ] να ὈΥ δὴν οοημη. Ασςοογαϊηρ ἴο 

7ο5., Ὠς ᾿ῖνοα, ποῖ ἴῃ δυβα, Ὀυΐ ἰῃ Βδῦγίοη (566 ν. 1.).---ἀπά ἠδ 

μπαΡ6 τῦας Μογάεοα. ΟἿ (Π15 πᾶπιὲ ἀπά ἴῃς Ὠϊβέογίςδὶ ἰἀθηςΠοᾶ- 
ΕἸοἢ5 Ὀγοροββα ἴοσ ἴΐ, 5866 ἢ. 88.---δὸη οἵ .) αἷγ, 5οη οὗ δμϊηιεὶ, 

[0 - Ηε νὰϑ (ες δῃϊπιεὶ τ 8ὸ ουγϑβεὰ αν, Κίηρ οὗ 18γδε], δηὰ βΞαϊὰ 

ἴο Κίηρ Ὠανὶά, ὅο ουἱ, ἴδου τψιῖςκεα πιδη, ἀπ πῃ ΜΟγίμυ οἱ ἀεδίῃ. 

ΤΒεη δηϑνεγεαὰ ΑὈΙΒΠδὶ βοὴ οὗ Ζογυΐϊδῃ δηὰ βαἱὰ ἰο Ὠανὶά, [,εἰ πὲ χὸ 
ὉΡ δῃηὰ ἴακε οὔ 58 1π|61}5 μβεδα. Βυῖ Ὀανὶα αἰβοογηθα ργορμείς δ! 

(δι Μοσγάεοδίὶ ψουἹὰ βργίηρ ἔγοτῃ ἰπι; δῃὰ Ὀεσδυβδε Κίης Πᾶνα ρεῖ- 
ςεἰνοα {Πϊ5, Βς σοτχηπηιδηἀεδα ἢΐ5 ϑοὴ ϑοϊοϊηοῃ, δηὰ βαἰὰ ἴο μἷβ ϑοῃ ϑοῖο- 

το, ἴμαὶ ες 5ποι]ὰ 51]αν ϑῃϊπχοῖ, ἤδη ἣς Ὠδὰ ςοαϑεα ἔτοτῃη Ὀερειπρ 
8008, (δὶ 6 ταϊῆϊ {Γυτ Ρἢ δηα ρὸ ἴο Ηξανεη; δπα Ὀεςσδιιε ἔγοσῃ ᾿ϊπὶ 

ϑδου]ὰ ϑργίηρ ἃ γἰρῃίθοιϑ θϑοὴ ὉΥ ῇοϑα μδηάβ βου θὲ ψτουρῃϊξ κ᾽ ζη5 
8ηἋ ΜΟΠΟΟΓΒ ἴῃ [ΠΕΙΓ ἔοι Παρ νι 65... .. ΒΘ. πιεῖ ννὰ5 ρυΐ ἴο ἀεδίῃ 
7υβιγ, Ὀεοδυβα ᾿ἰἰ 15 τη ἴῃ (μῈ ἰὰνν οὗ Μοβεϑ, “α ͵υϑῖ Ἰυάρε ἴποὺ 
51.411 ποῖ ἀδβρίϑβε, ἀπαὰ βῃδὶὶ ποῖ συγβε ἃ γυοῦ οὗ [ὨΥ Ῥεορ]ο᾽᾿; Ὀυΐ δε 
οὐυτϑοα Ὠανία, Κίηρ οὗ Ιϑσγᾶςὶ]. Βυΐ Πανὶ ϑφραγεὰ ἢἷπὶ δηὰ αἰά ποὶ ραϊ 
Ὠΐπὶ ἴο ἀεδῖῃ, Ὀδσδυϑε ἣῈ ϑὰνν ἰμδὲῖ ἴἔνο ϑδϊηῖβ νου ]ὰ ϑργίηρ ἔγοπι ὨΪπὶ, 
(γουσῃ σσβοσὰ ἀεἰϊνεγαποεα που οοτὴς ἴο ἴῃ6 μουβὸ οὗ ἴβϑγϑεὶ]. (ὥ! 
885 ἃ 5: πλλαγ, (που ρ Ὀτγίεξεσ ἱηιεγροϊδιίοη.)) ͵ 

ΤῊὴιξ 5οη οΓ Κιο)ῆ. “]αΐν, 5.ἱηιοῖ, διὰ Κίδη τὸ τεραγάθα Ὁγ 

(Ιογ., Κδιῦ., αν., 85 ἴῃς ᾿τηπιϑα δία δηοδϑίογϑ οἱ Μοζαβξοδὶ : δηὰ 

ἴῃ [6 ςα56 οἱ .7]αἐγ (5. νίενν τηᾶὺ 6 σοιτεοῖ. ΒΥ 48]1] [ῃ6 οἱ δῦ 
σογηπη., ἃ5 ὉΥ ο5., Μερ., ζ', 55, ἀπὰ Μ|Α., δμϊηιεὶ ἀπὰ Καδης ἃτὸ 
ΓΕραΓαρθα 85 γοπηοΐε δησθϑίογϑθ; Οη6, ἴΠ6 5}ϊπ|εὶ οὗ 2 5. 16" 5.1 Κὶ. 25 

86.40. {ῃ6 οΟἴοΓ, ΚΙδἢ (6 δίποῦ οὗ 541} (1 5. οἱ 1451 (ἢ. 83). 

ΤῊ]5 νον 15 ΡγορδΌΪγ οοττεοῖ. Ἠδπηλδῃ, ἴἢ6 ἐποπὶν οἱ Μοχζαεδαδὶ, 

15 οἱ (Π6 δια γ οἱ Αραρ, οιῃ 8811 ονογίησγεν (1 5. 15); δῃηᾶ, 

ἰπογοίοσε, ἰῃ [15 σεηθδίορυ ἰἰ 15 ργοῦδῦὶν ἴπῸ δυίποσ᾽β ἰπἰθπίοη ἴο 

τεργοβεηΐ ἴΠς νἱοἰογίου5 Μογάδθοδὶ 85 οἵ ἴῃς ἔδπν οἱ 5401. ΕῸΓ 

(15 τεᾶϑοῃ ἢ6 ψνβίθβ 0 {ἰπ|6 οῃ [ῃ6 ἱπιοστηθαϊ δῖα ᾿ηΚ5, Ὀὰΐ ἰδαρ5 



᾿τό8 ΕΞΤΗΕΕ 

ὈδςΚ δἵ οῆςε ἴο ἴμ6 ν6}}-Κῆοννι ΒΘ} {πὸ| δηὰ Κίβῃ οὗ τ 5. ϑ.Πο. 

[οἸ]ονν5 Τρ. ἴῃ Δ] ροτγιΖὶπρ 41} {πΠ656 Πδι65 85 Ἔριμεῖ5 οἱ Μοσγαδοδὶ. 

[3 -Ἐ ϑοὴ οὗ ϑῃεπιῖάδ, βδοη οὗ Βαδπδῇ, βοὴ οὗ ΕἸδῆ, βοὴ οὗ Μίςβα, ϑοῇ 

οὗ Μερῃιθοβδοίῃ, βοὴ οὗ Τοπαίμδη, 5οὸη οὗ ὅ4}, βοῇ οὗ Κίβῇ, ϑοὴ οὗ 

ΑΌ16], ϑοη οὗ Ζετγοσ, βοη οὗ Βεοδμογαίῃ, βοῃ οὗ Αρῃίδῃ, ϑοη οὗ ϑῃεσδυίῃ, 

80η οὗ [}2ΖΖὶΔῇ, βοη οἵ 5} 15 αϊκς, ϑοὴ οἱ Μὶίςδδοὶ, βοὴ οἱ ΕἸΐ6], ϑδοὴ οὗ Ατὰ- 

τὶ μυά, σοὴ οὗ ϑῃμερμαίίδῃ, βδοὴ οὗ ΡῬείμιυεὶ, ϑοὴ οὗ Ριῖμοη, βοὴ οὗ 

Μεῖοςἢ, ϑοὴ οὗ 7εγυῦθαδὶ, δοὸη οὗ 76 ῃόογαπι, σοη οὗ Ηδηδηΐϊδῃ, 5οῃ 

οὗ Ζαράϊ, βοὴ οὗ ΕἸΣρἤδοὶ, ϑδοὴ οἵ ϑῃϊμησὶ, θϑοὴ οὗ Ζερδάϊδῃ, σοὴ οἵ 

Μοτγϊπιοίῃ, ϑοὴ οὗ Ηυϑῃΐπι, ϑοη οὗ Θμθομογδῇ, σϑοὴ οὗ (σζΖϑῇ, βοὴ οἱ Βεῖΐᾳ, 

50η οὗ Βεοη)͵δαπλη, σδοη οὗ Τδοοῦ, με ἄγϑί- ογη, νἤοϑε πατὴρ ν45 ς᾽] εὰ 

5γδοὶ (βι τ] γὶν ζ5: δἱΐοσ γϑ).] 

Α Βεη]ανηε [δ᾿ -ὉἘ ἃ τἱρῃίδουβ δηά ρϑηϊίθηί πᾶ, νἢο ργαγθὰ 
ἴο οά ἴίογ δῖ5 ΡΘορί]ε,] [[05.1"" -Ἑ οπς οἱ ἴΠ6 σὨϊοῖ πιθη ἃπιοηρ ἴπ6 

7εν5, [ὦ (43) ἃ ργεαὶ πιᾶῃ, ψῆο βεσνθὰ ἰπ ἴῃ Ἴουτὶ οἵ (ῃς 
Κίηρ]. Βγ ἴῃς δααϊίίοη οἱ δεμηαης ἴῃς δυΐμοῦ ἰάθη ῆθ5 Μοτ- 

ἀοδοαὶ᾿ 5 δῃποδβίογβ ἢ} [Π6 δηοϊθηΐ Βῃηϊπηθὶ πὰ Κ βῆ, ψνῇο Ὀεϊοηρεα 

ἴο ἴμ6 {ἰδὲ οἵ Βεη)απιίη, δηα σᾶγτῖθ5 ὑδοκ [ἢ6 ρσεηθδίορυ ἴο ομς 

οὗ ἴῃ6 50η5 οἱ Ϊδςοῦ. 

6. γγωμςο μαά δοομ σαγγὶ ρα αἰοαν ὕγονι 7] εγμδαΐοηι εὐ. ἰδις οχίϊος 
τὐῆο «ὐεγὸ ἀφρῥογίεα υὐἱ Χεεοπίαϊ, Κὶπρ οὐ ὑμάαϊ, ιυπορι Ν᾽ εδιιεμαά- 

πεσζαῦ, Κίηρ οὗ Βαδγίοη, ἰοοκ σαῤρίἶνε]. “7ετοπίαλ (ο΄. 76. 24' 27" 

28' 2021 (Ὦ. 4:5 5) 15 8Ὧη δἰίοσγηδίθ ἰοσίῃ οἵ [εῃοϊδοῃϊη, ἴῃ 6 Πᾶπὶς οὗ 

{Π6 ἰαϑὶ θαΐοης οἵ ἰῃ6 Κιπρδ οἱ [υἀδῃ (2 Κα. 245:.)ὴ. Ηζδ σης ἴοἢς 

[γοης δηά ννβϑ ἀδθρογίεα ὃν Νεθυς μΔαη 6 ΖΖΑΓ (ἢ οάογ ἀοσυτηθηῖβ 

ΠΊΟΓΟ σογτοοῖν ΝΕ σΠΔαγΟΖΖΑΓ) ἴῃ σοῦ Β.0. Ασοογαϊηρ ἴο Βυγρ. 

ἴῃ Εβίαβ, 6 ϑῖ., Ῥαίγ., (]Ἂγ., Κδιρ., Εανν., ἴῃς τεϊδεῖνε ρσοπουῃ 

εὐἶιο τεῖεγϑ, ποΐ ἴο Μογάδοδαὶ, θΐ ἴο [15 σγθαι-ρυδηαίδί μευ Κη. 

Αραϊηϑί (15 νίονν ἀγὲ (ῃς ἰαςῖθ, (ἢδΐ, 8ἃ5 ι8ῖ γοιηαγκοα, Κι Βἢ ἰ5 

ΡΓΟΡΔΟΪΥ ποῖ δῇ ἱπιπχεαϊαϊα δησθϑίοσ, αὶ ἰ5 ἴπε δῖε οὗ Κίηρ 

σ84]; δηὰ ἱπαὶ Ηδθῦ. υὑϑᾶρο ἀδσπηδηα 8 ἴῃ6 τείογοηος οἱ τοὐὔο ἰο 

Μογάεοδί. Τῇς ἂρροϑίϊίνεβ δὲ .ΧΖαΐγ, δη δμιηιεὶ, δε Κίδη, Κὸ 

Τομηϑοη οσγ [Δ. Κβοη, βοσνθ ΤΊΘΓΟΪΥ ἃ5 ΘΓ ΔΠΊ65 ἰο Μοσγάδοδὶ. [, 

Ὠονενεσ, Μογάδοδι Ὠϊπηβοὶ ἢ ννᾶ5 σαυτίθαὰ αὐνᾶν ἢ [Ἐῃοϊδο ἢ η ἴῃ 

σού, ἢδ πγιιϑῖ ἤᾶνα Ὀδθη δἱ ἰδαϑί 113 γϑᾶγϑ οἷα ἴῃ [Π6 {Π|γὰ γεὰγ οἱ 

ΧΟΓΧΟΒ (4832 Β.6.), ΒΡΡοβίηρ πίτη ἰο ἤᾶνο ὑδθὴ δὴ ἰπηΐδηϊ ἴῃ ἃΓΠῚ5 

αἱ 1ῃς τἰπ|6 οἱ ὨΪ5 ἀεροτγίδιοη. ίμθη ἢς ῬεςδπΊα ρυδηα νἹΖΙἊγ, ἰὴ 
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(86 ὑνει ἢ γεᾶγ οἵ Χεγχοβ (31 83), ἢ νγᾶβ δἱ Ἰεαβὲ 122 γεᾶγϑβ οἷά. 
Αἢ δΔρροϊηϊμηδηΐ δὶ δυο δὴ ἃρὲ 566ΠῚ5 ΨΕΓῪ ὉΠ|ΙΊΚοΙν, δ μουρῇ 

τηοβί [ον δ δηα βοὴ (γι δῃ σοϊγη. να ποῖ μοϑιϊαίθα ἴο 8ο- 

ςσεριὶ ᾿. ὙΤ 5 αἰβηου!ν ἢδ85 ἰεα τηδηγ οἱ {Πε6 οἰάογ ογὶτἰςϑ ἴο ἰΔ θη ΠΥ 

ΑΠδβιθσγιι5 ἢ Ογάαχάᾶγεοβθ, ΠΑγίιι8, ΟΓΥ οὴθ οἱ ἰδ δαῦϊγ Κίηρβ οἱ 
Ρεγϑῖὶα. 0. ἢ ἸΔοηςΠοδίοη5 ἃγα, Πουνανοῦ, ἱτροβϑί]6 (566 Ρ. 51). 

ὥ͵, Ἐΐ, Ἐπιΐ., Οτοῖ., Μεϑη., Μαγ., Μαγ., Κδιῃρ., Βεγί., Κεῖ}, ϑοῆυ., 
Οει., [λ1πκ (δὲ εαγγίεα σα ῥέϊνε ταρ8 5 οηἱγ [ἢδί 15 δῃηςσδϑίοῦϑθ ΨΟΓΘ 

Ἔχ] θα ὈγΥ Νοθυς δάποζΖΖζασγ, δηὰ σοσραγε Οη. 4631, ΘΓ [Π6 5005 

οἱ 7᾿Ἡϑερἢ ἃγε βροΐζηῃ οὗ 85 σοτηΐηρ ἴο Εβγρὶ σι [ἀςοοῦ, ΔΙ Πουρἢ 

{Ποὺ νοῦ θοσγῃ ἴῃ Ερυρῖ; ΕΖγ. 22 ": Να. 77 5., ψἤξεγε (ἢς Ἰαΐεγ ἰη- 
Ὠδοϊδηΐ5 οἱ [ἐγ βαί θη ἃγε σα] ἴο ἢδνε γεϊυσγηθα ἢ [οβϑῆυᾶ δηὰ 

ΖευαθῦΑθΕΙ; ΗδΡ. γ΄, ψΒογε 1δνὶ ρᾶγϑ {{Π65 ἴῃ ἴῃς Ἰοΐῃ8 οἱ 

ΑὈγαῆδ. Τῆδϑθε οᾶ965, Πογαν σ, ἃ ποΐ ῥδγαὶ οὶ, δηὰ ἴῃς ἴδοεϊ 

ΤΟΙ Δη5 [Πδὲ τυλο τας οσαγγίϑα σαῤίῖυε ἰ5 ποῖ ἃ παίυγαὶ! νὰν οἱ 5ᾶγ- 

ἴῃ τὐῆοδε αἀπμοοϑίογς ιὐεῦὸ οαγγὶοἀ οσαῤίδυε. Μοβί τεσεηΐ σοιηπ. 

γα ΚΙγ δα (μαΐὶ (ἢ6 δυῖῃοῦ μ85 ἤοῦα πηδάβ ἃ Ὁ] δσ ἰῃ ἢ]5 

σΒΓοΟηΟΪοσγ. 80 ΝΠᾺ., 516 ς., δῖγθ. (566 Ρ. 73). 

[53 - Βυς Μογάεοδλὶ σεηὶ ὕδοῖκ δραΐη σὰ [86 ρεορὶε ψῇο ἔτγεεγ 
οἴετεὰ τποιλβοῖνεβ ἴο σου ά τἴμ6 Ηουϑε οὗ [πε ϑεοοπα ϑαποίυδγυ. 

ΤΒεη Νενυςαάποζζασ, Κίης οὗ ΒδῦΌγ]οη, σαγτίεὰ ᾿ἰπὶ σαρῖϊνε ἃ βεοοηά 
ἔπιε, δηὰ ἴδεη ἴῃ ἴῃς ἰαηὰ οὗ ἴῃς σὨΠ]άτεη οὗ ἴδε σδριϊν!γ ἢ15 59] ἀϊά 
ποῖ ςεᾶϑ5 ἔτοπὶ βίζῃϑ δηὰ ψοπάεγβ.] [! -᾿ Βυϊ ἤδη Ογτυβ ἀπὰ ΤΠ αγῖι8 
οαττίεὰ Βαθγίοη οαρίϊνε, Μοτγάδθοδὶ ψεηΐὶ ἔογίῃ!Β. ἔγοπη Βαθγίοη, ἢ 

Πθδηῖοὶ δὰ {πὸ ψὮΟ]Ὲ σοιρδΩΥ οὗ σγϑδοὶ γῆο ψεγα ἴπογε ἴῃ ΒδΌΥ]οΩ, 

δηὰ {ΠΕΥ ψεηὶ ἰουἢ δηὰ σᾶς νὰ Κίηρς Ογτιβϑ ἴο ἀστεὶ] ἴῃ 5058 ἴῃς 
[ογίγεβϑβ. 

ΤΏὨεβε δα 005 ἀϑϑυ ΠΊ6, 85 δϑο [Εἰ. ἀπά 1ἰρσῃῖ., (μι Μογάεοαδὶ 

5 Ἰάδητς] ἢ ἴῃ6 Μογάδοδὶ οὗ ΕΖγ. 2: Να. 71, ψῆο γεϊυγηθά ἴο 

Τεπιβαίθηχ ἢ ΖεγΌΑΌ6]. [Ιἢ {π656 ραβϑαρὲθ ἢΪ5 Ὡδπης ἰ5 [οἱ- 

Ιοννοά Ὀγ Β.]5ῆδη, ἔγομι ὑν] ἢ ἰΐ 15 ἰη]ογγοα ἰμαΐὶ ἢθ Θροόκδ τδην 

ἰοῆσυθβ. Ασοοζγαϊηρ ἴο ερ. τοῦ, τξα, Η πὶ. τ2οῦ, ἢ6 85 ἰάθη οὶ 

νὴ Μαίδοῆϊ, δηαὰ ρὑγορῃοϑιδα ἴῃ ἴῃς βεσοηά γεᾶσγ οἱ δγίιϑ. 

Αςοοτγάϊησ ἴο ϑλεῖ. ν. τ, τη. ὁ4δ-ότα, ἢ6 ννᾶ5 ἃ τ ΙΕ. οἱ (ἢ ς 

στοαί ϑαημποάγίη δηα νγὰϑ 8016 ἴἰο βϑρθᾶϊ. βενθηΐυ ἰδηριιᾶρεβ. Ηδ 

ἀοεϊάρά 4}} ἀἰβῆςυϊι τηδίίογϑο οἵ {(Π6 νν, ἀπά, ἰπογοίοσγθο, νᾶ5 ΚΠΟ 

85 ΡεΙΒδῃδἢ. Ασοογαϊΐηρ ἴο (ὁ (Α53), ἢς ννᾶβ ἃ ῃίρῃ οβῃςοίαὶ οἵ [ῃ6 
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Κίηρσ. Ασοογαϊΐηρ ἴο Μερ. τ2α, ἢ δηὰ Ηδπιδη ψογα ἴἢ6 ἵννο σοί 

οσυρ-Ῥθάγοσβ. ΟἿΠΟΓ ἰορεηάδγυ εἰ 615 πηε πη 15 οὗ ἢϊ5 Ὠϊβδίογυ νν1}} 

ε ποίεα ἰῃ σοῃηρδοιίοη ἢ ἰδῖοσγ ραϑβαροβ οἱ {με Ὀοοκ (ο΄. 56115- 

βοῆῃ, Ατί. “Μογαροβδὶ,᾽ ἰη ...). 

Ἴ. Απά μὲ μαά αὐοῤίεὰά Ἠαάατεαλ, οἧς ἐς Ἐξ μοῦ]. ἴῃ Μερ. 
13α, ὦ", ζ:, ἀπὰ Ἰαίογ [Θὐνίϑἢ σοσαπι., ορἰ πἰοπβ αἰ ον 85 ἴο με ῖο 
ΗαἀάαςΞαἷ οὐ Εϑιμεν νιᾶ5 ἰῃ6 ογ 5 ηδὶ ἡᾶπηθ. Τῆοβθα ψῆο Πο]ά {Πδΐ 

Ἐσιπον ν᾽ἃ5 οτἱρίηδὶ, γερασγὰ Π αὐαφεαΐ, “ταγτί]ε,᾽ 85 ἃ {{π|6,| δηά 5 Ρ- 

ΡοΟβ6 {παὶ 1 ννὰβ ρίνθη ἴο Ὦδσ, εἰ γ Ὀδοδυδα 5η6 νγνᾷ5 οἱ πῃηθά 1 Πὶ 

πεοῖρῃϊ ΠΚὸ ἃ ταγτί!ε; οὐ Ὀδοδιιθα {πὸ σἱρῃΐθουβ ἃγῸ σοιῃραγοα ἴο 

ΓΑ ΓΙ].5 (ΖΟ. 119); ΟΓΥ Ὀδοδιιθα 158. ς 51} βᾶγϑ, “"Ἰηϑίθδα οἱ ἴῃ6 ὈΓΙΘΓ 

5}4}} σοπῆς ὉΡ ἴπ6 τγτί]ε,᾽" 1.4., ἰηϑίεδα οἱ Νϑῃς! 5}}4}} σοΐηθ ὺὕὃὉ 

ΕΒΙΠΕΓ ; ΟΥὙ Ὀδσδιι56 ἴῃ6 Γγτί]α ἀοα5 ποῖ αἀγγῪ ὉΡ ἰῇ ΒΌΓΑΠΊΟΓ ΟΥ ἩΪΩΕΓ, 

50 Εβί Ποὺ επ]ογϑα Ὀοί [Π15 16 δηὰ ἴῃς 1 ἰο σοηθ. Τῇοθε  Βο 

μοὶ (Πὶ ΗΠ αἀα55αἷ νγὰ3 οτἱρίηδὶ γεραγὰ Ἐς "Εν ἃ5 ἃ {{|6 ρίνεη 6- 

σδιι56 58η6 σοησθαὶθα (ςάδἠμαγ) ΠῚ πδίοηα!γ. Οηϊγ ΒΕ. Νεβοιλ ἢ 

(ερ. 134) 5665 ἴο ἢᾶνε βιιρρεβίεα ἱἰπαὶ ἴῃ6 πάη με ν᾽ 85 

δίνεη Ὀγ ἴῃς Ῥεγϑίδῃβ, “Ῥδβοδυβα (86 {ΠῚ 065 οἱ (6 δαγίῃ Ἵδ θα ἤδσ 

ΌΥ ἴῃε πᾶπιε οὗ 7είαμαγ,᾽ 1.6., Ῥεῖβ. σμᾶν, "ϑίασ,᾽ ραγίϊσ ιν ἴῃ 6 

Ρίδμεὶ νεηυβ, (πε Βανυ]οηΐίδη 7ελίαγ (σ΄. Τονγ, ΝΝεμμοῦ. Κ7).-Β., 

δ. Ὁ); 5 πι]ατὶγ 5. ΤῊΪΘ νίενν μᾶ5 θδθϑὴ [ὁ] ον ὈΥ {ῃ6 οἱ δσ 
ΟΠ γι ϑιίδῃ σοχηπηλ., πδπλοὶν, ἴμαἴ αάαδ5αΐ; νγὰ5 ἴῃς γί] 5. ογρίηδὶ 

ΗΘ. πάπα δπάὰ ἐξ είμοῦγ ΠΟΘΙ Ῥογβίδῃ ὩδΙη6, ΟΥ ἴπῸ πᾶπὶὸ {πὶ 5ῆς 

Γεσοῖνεα ἤθη 5ῃ6 Ὀδοδηθ Οὐδθθη. ἘΕῸΓ ἰῃδ τηοάθγῃ νίον, δοοογά- 

πᾷ ἴο ΜΙ ἢ σι ΠΡ 156 ([ῃ6 ϑατὴς 85 πε Βδῦ. ροαάδθϑϑ 75 μαγ, δῃα 

ΗαάαςΞςαἢ ἃ ΒΑ. {Π|6 οἵ 1ῃ15 ροά ἀ655, 566 ῥὑ. 88. 

ΤΆΣ ἀαπρλίον οὐ [(Ὁ --- Αὐαμλΐπδ44}] μὲς ραίογηαὶ μηποῖς [Ὦ, -ἰ ἀπά 
Μογάσοδὶ μα σπογιϑμθα Πογ Κα δὴ δαορίεα ἀδυρῃίοι] Τῆδί 15, 

ἘΙΠΟΥ ννᾶ5 8Δὴ οὐ σουδίη οἱ Μοζγάδοδι, ποί ἢΪ5 Ὡΐθςθ, ἃ5 15 ρεῦβὶϑ- 

[6 ηΕἸγ ϑἰαίθα Ἰποογτεοῖ!Υ ὈὉγ ἴΠ6 σοπηη. Τθοθα Ο Βῦρροβε ἰμαΐ 

Μογάξοδὶ ννὰ5 σαγτὶα σαρίϊνε ψ ἢ [6 Ποϊδοῃίη, δηά ἐμαὶ ἢδ ννᾶϑ 

ὯΟΝ ὑρνναγά οὗ 120 γοᾶγϑ οἷά, ἢᾶνα βϑοιης αἰ βου ΠΥ ἰῃ ἐχρ δἰ πίῃς 
ἢονν ΠΙ5 ον σουδίη Ἐϑί ΘΓ, νῆο πιϑί ἤᾶνα Ὀδθη δἱ ἰθαϑί ςο οἵ 6ο, 

8Βῃοι]α ἤᾶνα Ὀδθη 50 θθδυίι] ἃ5 ἴἰο πᾶνε ψοη {Π6 Ὠοαγὶ οἱ Χεγχαϑ. 

7 εν ]5ἢ σοπηπλ. Ἔχρ δίῃ ἰἴ ὈγῪ ἴΠῃ6 ΠΥροίοϑῖ5 {πᾶὶ Εϑίθοσ, Κὸ ϑάγδῇ, 

ΓΟ ΔΙ ΠΘα ΡΘΓΘΠΉΪ Αγ γουηρ; (ΟὨγϑίίδη σομηπι. ὈῪ ἴΠ6 Δ5ϑθγί οη 

(αὶ ἴῃ 1ἢῃ6 560] βίο ἃηα οαῖα οὗ δὴ Οτίεηΐαὶ ἤδγεπι, Ὀαδυῖν ἰδϑἴ5 
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ἴο 85 Εοχίγοιηθ ἃρὲ (ῦ). Οἰποῦθ ϑυρρεθί (πΠαἰ Μογάδοδὶδβ τηο]ς 

ΤΏΔΥ Ὦδνε δῆ 20 Ὑδδῖβ ὙΟΌΏΡΟΓ ἰμδη ἢ15 [δίῃεγ, δηάὰ (ῃδί ἢ6 

τδΥ ἢᾶνε ἰἀκεη ἃ γουηρ Μ|Ὲ ἤθη ἢ6 νν88 ὅο γϑᾶγβ οἰἁἅ. ἔξ δπὰ 33 
ἃνοϊὰ (ες αἀἰβησυ ΠΥ ὈΥ πηακίηρς ΕΒ ΠοΓ᾽ 5 [Δἴ Π6Γ [Π6 ὀγοίμεγ, ποῖ {86 

μηεὶς, οἱ Μοσγάθοδι. Τμαῖὶ ἰῃ6 νψογὰ μμοίςξ σδὴ ἤᾶνα ἴῃ6 νυ ίοσ 

56η586 οἱ κὐηδηαη, ὯδΔ5 ποΐ Ὀδεη ῥγονεα. Ασοογαϊηρ ἴο 2:5 ἢΪ8 

πᾶπη6 Μὰ5 ΑΡΊμαγῇ, ἴοσ ψϊοἢ (ὁ Πότε δηά εἰβονθογα ϑυρϑιϊταἰε8 

Απιπλπ8480.--- ὸῸγ τἤδ μαά ποὶμον ζαί μον πον φιοίμον [ζν -ἰ ἤδη 
ΠΟΙ [δίῃ ἀϊδά, 56 νᾶβ ἰοΐξ ἰῇ ΠΟΙ πιο μετ 5 ψομθ; δηα 85 

ΒΟΟῺ ἃ5 ἤΘΓ πηοῖμεγΓ ῃδΔα Ὀογπα ἢΕΓ, 5ῃ6 αἀἰεδαὰ 4150]. ΤῊΪ5 δα α]- 

(ἰοη, ννϊοἢ 5 ἰουῃμα 4150 ἰῇ ΜΜὌ{Ὸ4., 15 θαϑεά ὈγνῪ Μερ. τ32α Ὁροῃ 

[Π6 τορι οη ἴῃ 15 οὗ (ῃς 5βἰδίετηθηΐ (μαΐ ΠΕ {δῖ Πεγ δηα πλοῖμεσ 

ἢδὰ ἀϊοά. 

Απὰ {16 ρὶγὶ μα α βπὸ βριγε απά τυας [8 ἘΠῚ, -Ἐ ἘἝνεγ}] ροοά ἰοοξ- 
ἐπρ, [05.1.5 - 50 (Παἴ 586 ἀτανν (Πε ἐγβεϑβ οἱ 8}} θεῃο 6 γϑ Ἰροη ΒΕΓ]. 
[Μερ. ταῦ - 8ὴ6 ννᾶ8 Πϑῖ ΠΟΥ (411 ΠΟΥ ϑῃογί, Ὀθυΐϊ οὗ πχοαοζγαΐε 

Βεῖσῃξ πκὸ ἃ τηγτίϊθ. Ηδγ σοιηρίοχίοῃ νν85 βαϊΐονν, θυΐϊ δῆς δά 
σΒδστη5.} Ασςοοσγαϊηρ ἴο βοπα οἵ ἴἢς ΕΔΌΌΪ5, {πὸ ἔουγ Ὀδδι αι] 

ννοπθη οἱ ἴῃς νου] ἡνεγα ϑάγαῃ, αμδΌ, ΑὈιραὶ!, δηὰ Εβίμοσγ, θὰΐ 

οἴμεογϑ ρᾶνε ἴῃς [οὐχί Ρἷδος ἰο νδβῃι (ΜΈ ερ. τ4Ὁ).---ΑἸπα, αἴ ον ΠΩ 

“αἰπον απὰ πον τιοίλιον μαά ἀοά, Μογάεεαϊ ἰοοὶ κεν προ ἐν [δι -Ἐ Ἰηῖο 
ἢϊ5 ἢοιι86 δηἀ βρόῖζ οἱ Πε61] ας α ἀαπρ}ίογ7]. ΤῊδ οἱά6Γ σοιηπι. ΈΓΕ 

σου ]εα ἴο 5866 ἢονν Μογσαάδςοδὶ σου ]ά ἰδκο ἃ γρὶγὶ οὗ ῃΪ5 οὐνῇ βεπεγα- 

(ἴοη ἰηΐο 5 ἤοι56 85 ἃ ἀδιιρῃίεσ. Ασοογαϊῃρ ἴο ϑϑηλς συδίοχῃ, 

ἃ σουϑίη οἡ ἴῃς [δἰ 6 Γ᾽5 5146 ἰ5 (ἢ6 τηοϑβί βϑυϊίδθ]α οἵ 8}1 ρεῦϑοῃβ ἴο 

ἴδ Κο ἃ5 ψης (οὐ. Αγ. δπὲ 'αηρη, ᾿ἀδυρηοσ οἱ ραίεγηδὶ ᾿ης]ς,᾽ ἃ5 ἃ 
ΒΘΥΠΟΠΥΠῚ ἴοσ “νἰΐε᾽. Μδερ. 1τ3α 5οῖνεβ {πὸ αἰ βου ΌὉγ τεδάϊηρ 

ἐδόμξιμ, “ἴογῦ ἃ ψϊίε,᾽ ἰηϑίοδα οἱ ἐμαί, “ἴογ ἃ ἀδιυρῃίογ᾽ (Ἰπη ΕΔ. 

Ξε}. ὀξεῖ, “ἤουϑε,᾽ 85 ἰῃ6 βεσοηάδγυ πηϑδηΐηρ οὗ “ν16), δηα 7ι5.1- 

ἢι65 [Π|5 ἱπιεγργοίδιίοῃ ὈῪ 2 8. 12", ΠΈγα “Πἶκε ἃ ἀδυρηίεγ᾽ 15 ραγα]}]ε] 

ἴο “βἰερὶ ἴῃ ἢἷβ Ὀοβοΐη.᾽ ΤῊϊβ νίενν 885 Ὀδεη ζο]ονθά ὃν ώ, ἀπά 

885 ἰουπα ψἱάδ δοσερίδηςε ἰῃ {πὸ Ταγραπιθ, ΜΙ γαϑῃ65, ἀπ σΟΠΊΠΙ. 

11 πιυϑί ὈῈ δαάπιιεαά {πΠαΐ πονἤογε οἶθε ἰ5 ἃ ψιίς οἵ Μογάβοδι 

γπιθηςτοηδα ; Ὀκὶ ἰἴ σαημπηοί ἤᾶνο Ὀθθη {Π6 ἱπίθηςοη οὗ 1». δυιῖῃοσ ἴο 

Γοργεβϑοηὶ Εβίποῦ 85 15 ψδ, ϑίησα ἴῃ 2) ἢῈ βᾶγϑ [ἢδΐ ΟἿΪΥΚ νἱΓρη5 

γνεγε οοἸἸεοιοα ἕο ἴΠ6 Κίηρ. ΒΕδν.. {Π|ΠΚ5 ἴμαὶ Μογάδοδὶ πηδᾶν 

ἢᾶνε Ὀδεη ἃ εὐηυςῇ. 
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[23 -Ε Οἡ δεοουπὶ οὗ Εβίμες Μογάδοδὶ ψεηΐ ἰηΐο σαρεϊνιν, ἔογ Πα βαϊὰ, 
1 ἰ Ῥεϊίογ {Πδὶ 1 5ῃου]ὰ γὸ δηὰ Ὀγίπρ ὺυρ Εϑίμοσ ἴῃδη τμδὶ 1 Ξβουϊὰ 
να ἴῃ (Πς6 ἰαπά οὗ Ι5γδεὶ. . ... 586 ψὰ5 ἴπε βατης Ἐβίμον ἰῇ μοῦ γουϊῇ 

δηἀ ἴῃ Ποὺ οἰὰ ἄρε, δηπα αἷὰ ποΐ ςδᾶϑὲ ἴο ἀο ψοοὰ ἀεεά3.) [δ - 58ςε νᾶϑ 
ομιαϑβῖα ἰὴ [π6 Βουϑ8 οὗ Μογαάξοβδὶ ἔοσ βϑενεηΐυ-ἄνε γεδγβ, δηὰ αἱὰ ποῖ Ἰοοῖκ 
ὑροη ἴπα ἔδρα οὗ Δὴγ πιδη, Ἔχοορί μδΐ οὗ Μοσγάεοδὶ, σῇο μβδά Ὀσγουρδὲ 
ΒεΥ υΡ.] 

δ. ΦιΝ] ῥσ. καὶ 4 1, 4Ὁ.--- Ὁ] οἱ. Ά).--- 55] οὐ. 70. σἱ, ποῖ εαυϊναϊεηΐ 
ἴο ἃ 5ϊ|ρ]Ὲ “ναϑ᾽ (ζ΄. ΒΏΒ. λλ6, 111.).-- 25] Τ εδαγὶ Ὦὶ τς τῇ βάρει. 
πο 3 1.0] 580 Β᾽ ἐνεγγψβεγε Ἔχο. 412, 5866 ΝουζΖὶ: 51} ΒΔΕΓ ΘνΕΓΥΏΕΓΕ: 
ΦΥῚῸ Οἰἴηδθυτα ἀνεγγνβεγα: Μαρδοχαῖος ΦΙ,.--οτὖὐ -- 2] οἱ. Α'.-πτ σι μῇ 

ὧε οἰέγρε ὅ: Δ... «ἰο Θ: ἐκ φυλῆς ὥ: τῆς φυλῆς 1,.--- 2» ὑεηεἰπὶ 8: 
Βενιαμείν(μιν) ΦΟΙ, (Ὁ: δὴ ΔΟὈτενίἰίοι οὗὨ 2) 12, οὕ. τ 8. οἱ. 4 2 5. 20". 

6. οἴῃ. 1,.--ο Πῦ2} ἼΦΝ] δα σαῤῥέυμαίε ἜΠ.--το τίν. Ὁ»] ἀδ οαρε ἡνίας Ὧ: ἐο 
ἐενιῤῥογε 84: οτὰ. (ὦ (οϑὸ μδᾶ95 υπάδσ Ἔ).-- ὙΠ ν -- ἼΟΚΊ οὔλ. Φ Ἐ, (ο3ὺ ΒὰΞ5 

ἀπάεγ 8): Ηδυριὶ ἀε]είε5.--- Ὁ» ΠΓ925] Ομ. 3,.-- ἼΦΝ] οἵα. 3,..-- ἼΣ) 92] 
Ναβουχοδονοσόρ Φ ἢ. Τῆς ΒΔΡ. οτίρί πα] Ναδα-Κυάυγτῖ-υςὰν 18 ταοϑὶ 

αοἰοβεὶν γτεργεβεηϊθα ὈΥ̓͂ ὍΣΝ ὙἼ5122 (76. 4028. Τα ἴογηι ὝΣΝ ὙἼ2122) 18 σοπ- 
ΤΟ; ἴῃ 76. δπὰ ΕΖ.; ἰῃ ᾿ἰδίεσ τι ηρβ ἽΣ(Ν)ΣἼ2,2), σὰ οἤδηρςε οὗ Ἢ ἴο 2, 

8 ἔπε τεχζυΐαγ ἔοσπι.0 (ὦ βιρρεβίβ (δαὶ ἴδε οτἱσίῃδὶ νοςδ ζαοη 'τὰ8 
ΣΝ 12,2) (σ΄. Ἡδυρί, α. }.). 

1. ΠΟ Π --ἸΌΝ] τούτῳ παῖς θρεπτή (ὦ: ἐκτρέφων πιστῶς 1,: ἐΠΠὶὲ Ἔ".----κλὴ 

ἽΠΟΝ] 30 93Ὁ ὑπάεὺ Ἐ: καὶ ὄνομα αὐτῇ ᾿Εσθήρ (ὦ: τὴν Ἐσθήρ 1,: τ. ἰο επὰ 

οὗ ν. (ΗΕ εςἰονὴ Ἶ2: φμα αἰέεγο πονεῖπε υοσαϑαίμν ἘΞξίμεν 3.--ντι Γ5] θυγάτηρ 
᾿Αμειναδὰβ (Αμιναδὰβ κ Α) ἀδελφοῦ πατρὸς αὐτοῦ (ὦ: Π12α ἵγαΐνῖς εἶμς 

εἰ πιγίογαί αν Μαγάοοσϊαις σοι αὐοῤίαίανι βέΐανι Ὧι: Πα 7γαϊγὲς 
“μἱ 3.--ονλ-- 5] οὐὰ. ὦ 1.: ΚΞ: [45.---- ἽΝ.] - σφόδρα κὶ 5. 4 πις Τ,: -Ε κἰπεὲς 

Ὦ, 3.---τκι Ὁ ΓΙ2 91] 50 1, Νὶ 5. 8 πιξ οϑὐ ὑπάοσ Ἐ: οτῃ. ΩΦ 3).--- 2 -- ΠΥ] οτι. 
Ι,.το 0] 350 Ν δ᾿ δ πις ο3Ὁ ὑηάοῦ Ἐ: οἵ. (ζ.-- Γ2Ὁ] εἰς γυναῖκα (ὦ (εἰς 
θνγατέρα ο3}). 

ἘΒΞΤΗΕΒ 15 ΤΑΚΕῈΝ ΤῸ ΤΗῈ ΡΑΙΑΟΘΕ (25:1). 

8. Απὰ αὔιογιυαγά, ιυλόη ἐμι6 Κιίηρ'ς τυογά απὰ ἰατυ δέσανιο ποι, 
απὰ ἤδη τπαπν [3 -Ἐ ΡΥοίυ] ρίγὶς ἰυεγε γαϊμεγεά (απά ὅγομρ᾽) [ὁ 
{π6 Τογίγοςς οὗ 5μ5α, [3 - ἀπὰ ψογα ἀε] νοῦ] ἐμέο ἐδι6 οἶκαγρε οἵ 
Ηδξραὶ, [Ὁ -ἰ ἴῃ6 δυηυς},] ἃ γοϑυπιρίίΐοη οἵ (86 βουρῃϊ οὗ ν. “, 
ΜΏΙΟΉ ἢδ5 66 ἰηἰετταρίοα Ὀγ ἴῃς δοσουηῖΐ οἱ Μοτγαρθοδὶ δηὰ Ἐξ Σ 

νν. 5. ΤΠδ ἰδηρσίάρε ἰ5 δἰπηοϑδὶ ἃ νεγῦαὶ σροιἰοη οὗ ν. δ. Ας- 

σογαϊηρ ἴο [βαρ 399 (ς΄. 213), [6 πιθοῦ οἱ (ἢς ψίγὶβ νγὰ5 40ο. 

Το ἱπίογναὶ οὗ ἔουγ γεᾶγϑ (2:5), ἀυσηρ ΜΙ σΟἢ οηδ στ] τγᾶ5 ὑγα- 
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βεηϊθα δνοσυ ἀἂὺ ἴο ἰἢςε Κίηρ, ϑυρρεϑβίβ ἰπαΐ {ΠῈΓῈ ΕΓῈ ἃ5 ΠΊΔΗΥ 

ἃ5 1460 ρΊΓ5. 

[3 --  Μογάεςοδὶ μεαγὰ πμδὶ νἱγχίῃβ ψεγε Ὀεΐὶηρ βουρῃῖΐ, δπὰ ἢς το- 
τιον Εβίποῦ δηὰ ῃϊὰ δεσ ἔσομαι ἰμε οβῆςοῦβ οἱ Κίηρ Χογχεβ, νῇο πιδὰ 

οης ουἱΐϊ ἴο 86εἰ υἹγρίηβ, ἰῃὰ ογάδγ ἴπδὶ ἱπαν πιὶρῃϊ ποῖ ἰοδα ἢδτ ἄννϑΥ. 
Απά δε πὰ ΕΣ ΑΎΑΥ ἴῃ ἴῃς οἸοβεὶ οὗ ἃ Ὀδάτγοοπι ἰμδὶ (ῃς πηοβϑθηρεγϑ οἵ 

1ηε Κίηρ ταῖϊρῃϊ ποῖ 86ὲὲ βεσ. Βιυῖ ἴπς ἀδυρμίετβ οὗ ἴῃς Ὠθδίμεη, σἤεη 
με σοπλπι βϑ θη 5 ΕΓ ϑεηΐ, ἀδησοα δηα Ξῃονεα (Πεὶγ Ὀδδυῖν δὲ {πε 
ϑΠἀονβ; 80 παῖ, τ πὸπ ἴπ6 ΚΊΏρΡ᾽ 8. ΠΊΘΒΘΘΏΡΕΓΒ γοϊυγησα, {μεν Ὀτουσδὶ 

ΤΠΔΠΥ͂ Υἱγρῖπ5 ἔγτοτη {πὸ ᾿γονίποθβ. Νον ἴῃ6 Κ᾽ΠΡ᾽5 ΓγἜβϑθηρεῦθ ΚΠΟΝν 

Ἐβίποτ; δη ἤθη {πον βανν (Πδΐ 8ῆ6 Ψὰϑ ηοΐ δπιοὴρς Π656 νἱγρίηϑβ, (Π6 

αἰεὶ ὁΠ6 ἴο ἀποίπογ, δ ὸ ννθαγν ΟΌΓΘΟΪν 5 ὉΠ ΘΟ ΘΒΒΑΓΙΪΥ ἴῃ [6 ρτγονίηςαϑ8, 

Ποπ [ΠΟΤῈ ἴβ ἴῃ ΟὟΓ οὐ Ῥτονίηςα ἃ τηδιάδη ἔδίγεῦ οὗ δος δηὰ βηοσ οἱ 

ἴοτται 1πδη δ] ἰῃς νἱγρῖὶπϑ παῖ Μὰ αν Ὀτουσῃῖ. 850, με ἘίΠοΓ 
γγᾺ85 βου ρῃΐ ἀπαὶ νγὰ5. ποῖ Ἰουπᾶ, {ΠΕΥ πῖδάς ἱΐ Κπονῃ ἴο Κίης Χογχαβ, 

απ πὸ πυτοῖε ἴῃ αἰβραΐοποβ, {πὶ ἘΥΈΓΥ νἱγχῖη τ ο Ὠἰά Πογβεὶ ἔτοπι [ἢ 6 
τοΥαὶ ΠΊΘΒΒΘηροΙΒ 5πουὰ ὈῈ βοηϊθησθὰ ἴἰο ἀδαίῃ. εη Μογσγαδοδὶ 
Βοαγαὰ {πϊ5, πῃ νγὰ8 δἰγαϊα, ἀπ Ὀγουσδί ουἱ Εϑίῃογ, (86 ἀδυσῃίεγ οὗ ὨΪ5 
[αι μοτ᾿β Ὀτοίμοσ, ἴο ἴῃς πιαγκοί- ]δςβ.] 

Απά Εσίδιεν [5 -Ἐ Ἑ 4150] τοας ἑαξοη [δι - ΌΥ ἔοτοθ δηὰ Ὀγουρμι] 
μπίο ἐπα ποῖσε οὐ ἐΐε Κίηρ, [705. - δηὰ ννᾶβ5 (6  Ινογθα] ἡηίο ἐλῈ 

ἐπαγρε οὐὁἨ ΠΤ ραϊ, [105. 1, -Ἑ ὁπα οὗ ἴῃ6 δυηυςῇ5,] ἐἔ[ι6 ξεερεν οὗ ἐ6 

τυροῦ]. [ῃ σοπίαϊηβ πὸ πἰπί τὶ Μογάθοδὶ ννᾶβ ἁνὴρ ἴο 

5ϑοτίῆσο πὶβ σουβὶπ ἴὸ ἢ. ΡΟ ἶσα] δι τ οη, οΥ ἰῃαὶ ΕΙΠΟΥ ννᾶ8 

πυν Πηρ ἴὸ Ὀ6 τηδάδ ἃ σοποιδὶηθ οὗ ἴμ6 Κίηρ οἡ ἴπε σῆδησε οἵ 

Ὀεσοπηῖπρ Οὐδοη. ὍΠῸ ογπὶ ας ἑαζοῆ, ᾿πϑίθδα οἱ τὐέρηΐ, ἀο65 ποὶ 

παίαγα! ἢν βιιρσοβί σοπιριίδίοη. 1Ὲ 15 ἴΠ6 Γαρι ΔΓ ΘΧΡΓΘβϑίο ἴου 

τηδυτυηρ ἃ υν]6 (οὐ. αἶδο 215, ψογα Μοσγάδοδὶ “ἴαἸκεϑ᾽ Εβίῃοσ 85 ἃ 
ἀδυρῃῖοτ). ἴδ: ἀπὰ : Ἔχοιβα {πο ῖγ σοηδυςί Ὀγ {π6 [ογεροίηρ ἰη- 
ἰεγροϊατίοπβ. (δ, ἰπ τπ6 Ῥγάνοσ οἱ Εβίμογ (( 15:39), γαῖα βίῃ 

Ργοίοϑί {παΐ οὐἷν ὑπο σοι ρυ ]δίοη ἢδ85 5ὴ6 ἢδα δηγίῃίηρ ἴο ἀο 

ἢ Χοῦχθθ, Τῆς οἷον (τι βεδη σοπλπ. ἀοίοπα Ἐδβίμογ, οἰ 6 Γ 

ἢ ἔπε στοιυπα {παὶ Χογχοβ, ποΐ θείηρ ἃ (ἰδηδδηϊΐθ, νγὰ5 ἢοΐ 80 

υσκοα {Ππᾶΐ πηδττίαρσο νυ ἱΓἢ ἢΐτη νγἃ5 ἃ 51}; Οὐ ἴῃδὶ ἴῃ6 δπὰ Ἰιβι1ι8εα 

ἴΠπΠ6 τηθδηδ; ΟΥΓἩ {πα Μογάθοαὶϊ ννἃ5 ᾿ηϑρίγθα ἴο ἀο οἡ (ἢϊ5 οσοδϑίοῃ 

Παΐ ὉΠΟΩΘΙ οτγαϊηαγν οἰγουτηβίδησεθ νου ἃ ἢοΐ μάνα Ὀδθη ῥοῚ- 

τηϊββίϊθ. Ἐν {πὸ ἤοηδε οὐ ἐὸ Κτηρ Ὠϊεουϊαῖον υπάεγοίαπας ἴῃς 

Ὀτγίναϊε υδγίογβ οἵ {Π6 πηοπάτοῇ οὐ {πε οδϑί δἰάε οἵ ἴῃς ραϊδος δὶ 

ὅι5α, ἰπ αἰἰδιϊποίΐοη ἴγοσι ἴῃς πομδε οἵἩ ἐξ τυογδη ἴῃ ἴῃς Ν. Ε᾿. 

Ὄπ -. 
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σοΙοΓ. Ἡδετα λοῖδὲ οἵ μὲ Κίρηρ ϑεϑεῖὴβ ἴο Ὀ6 ἴῃς βϑᾶπι|6 ἃ5 ἤόμδε 

οἵ ἐμις τυογπδη ἴῃ 25, Ὀμΐ ἴῃ 213 ἀηπα εἰβονογε ἰΠ6Ὺ ἀγα σαγοία ν α15- 

τἰρσυϊϑῃοά. 1 ἴῃς ἰοχί θὲ βδοιηάᾶ, ἄὐμρΣ μόομδὲ 15 υϑ6α ἴῃ ἵνο 

86Π565; ἰῃ ΟΠ6 6856, οἵ {Π6 ρῥγχίναίς δΔραγίπηθηίβ; ἴῃ ἴῃ6 οἴδεσ, οὗ (6 

Ψ ΏΟΪ6 Ρδἰδοθ- οι Ϊεχ (ς΄. 2" 4.5). 

9. 4πά 16 ργὶνγὶ ῥἰεαϑεά πὴ [4 -Ἐ τῆογε (ἤδη 4}} (6 νοπηθη,] σπά 

[Ι, Ἐ -- Ἐβι μοι] ραϊποά μὲς γανοιν Π], - δηὰ ρί(γ]. Ηδραὶ, ψῃο ννᾶ5 
ἃ ΠΟΠΠΟΙΒΘΘΌΓ ἴῃ ΘΟ ἢ πηδίζογθ, αἰβοθγηθα ἰῃ ΠΟΥ (Ππ6 πηοβί [ἰΚοὶν 

Ἑςδηάϊάδίε ἔογ νβῃι᾽5 ρἰδος.---Α πὰ "6 [33 -- ἘἨςοπηπχαπάεα ἃ εὐυπυςῇ, 
δηά [6] μασίομεα ἰο γίνε Μεγ μον σοϑηιείΐος [05.399 - ΜἘΙΓῊ 586 υϑοα 

ἴογ ἀποϊπίίηρ μοσ οάγ,] [ζ0: -Ε ἀπα ΠΕῚ πβοκίαςαβ δηά σουδὶ ἍὉ] οι ἢ- 
ἴηᾳ,] απὰ μεν ἀαΐμί5]. ΤὨϊηκίηρς τ[Πμαὶ 516 νγὰβ {Πποὶγ ἴο Ὀδοοτηα 
Οὐδεεῃ, ἢς ἀϊὰ ἢΪ5 θαβί ἴο ἱηρταίδία ῃἰγη56}1 ὈΥ Ῥσγοπιρίμεβθθ. ϑίῃπος 

ἂἱ ἰεαϑῖ ἃ γδᾶγ πχυϑὶ Ὀ6 βρθηΐ ἰὴ ργεραγαίίοη ὑείογε σῆς σουϊὰ ρὸ ἴο 

τς Κίηρ (2:3), ἰἴ νγὰ8 ψν6}} ἴο Ὀερίῃ δ οὔσθ. Οὐ ὑοϑρηοξ, 566 25. 

]ραϊμἶἶος ἀτὰ 1ἰϊ. ῥογηοηδ, ἰἴ.6., σμοῖσε ῥαγίς οἿ ἀἶδηες (σ΄. 9'". 

1 5. 1“ Νέα. 810. 1... ΘΠ Πδυϑθθη, δχίζχοη, ἴ1ϊ. ἢ. 114). ΤΘ γμιγ]5 

Ψὴο ψΕ͵γῈ ἴο Ὀ6 ῥγαβεηίεα ἴο (ῃ6. Κιπρ εσα ποῖ τθγεὶν θαυ θα 

ψ ἢ σοππηιοίίοβ, ας νεγα αἶθϑο ρσίνθη ἃ βρεςίαὶ αἷεῖ (τ. θη. 1"). 
ΤΠΟΓΕ ἰ5 πο {866 ἴῃ Ἐξ οἵ Δηγ οὈ]εοιίοη οἡ Ἐβίῃοτ᾽5 ρασί, β0 ἢ 85 

ΤΠ δηΐθὶ δηὰ ἢἷ5 (το η5. πηδηϊζεβίθα, ἰο οαὶ [656 ἢθαΐποηῃ νἱδπάς; 

Βαϊ 18ε ἱπίογροϊδίίοῃβ ἰῃ ζ5: ἀπὰ ὦ (( 32) πιαϊκε ἢεγ γεΐιϑε ἴο ἰουςἢ 

{Πεπ. Δοροογάϊηρ ἴο ΚΕ. ϑαγλιοὶ, 58ὴη6 ννὰ58 οἤεγοά ΕΗ] ἢ 65 οἱ θδοοῃ; 

δοοογαϊῃρ ἴἰο Ἀ. οἤδηδῃ, 516 βηΔΙ ΝΥ οδίδϊηδα νερείδὉ]65. ᾿ἰΚα 

Ῥδηΐθὶ. δ Βεϊά {Πδΐ 5ὴῆ6 ννᾶβ ρίνεη [ὐνν ϑἢ ἰοοὰ ἔσγομι (ἢ ἢγϑί 

(Περ. 134). 7005. ἰΓΔη514[65 ῥογ!οηδ ὈΥ “δρυπάδηςσ οἵ οἰηἰτηεηϊϑ᾽; 

ΟἴΟΓΘ, ΤΊΟΓΘ φοησγαΪγ, “ἴῃς (Ὠἰηρθ ἴῃαἰ 58η6 πηφοαρδά᾽"; 50 Μαὶ., 

Μεη., 5εγ., {γγ., Βοη., Αν.---᾿απά ἰο ρῖνε μὸν ἐς δευεπ ῥἱοκοά 
γιαϊάς οπμί οὐ ἰῃ!ε ΚΊγιρ' 5 ποιιδ6. 

Σ [Φ' - ὙΠΟΥ ϑεγνεὰ μοῦ οὴ ἴῃ βενθη ἀδγϑβ οἵ ἴῃς ψϑεῖς. δ] οα ἴδ ὸ 

δτβὶ ἀδὺ οὗ ἴῃς ψεεϊ, Κόα πᾶ οα {ΠπῸ βεσοηα ἀδΥῪ οὗ πε ψεεκ, αὐπηθηϊ μπᾶ 

οη ἴδε {πϊγὰ ἀδγ οὗ {πε ψ εκ, Νμόγιπμᾷ οη {πε ἔουτί ἢ ἀδγ οὗ ἴῃς ψεεκ, 

Ἐδμάϑ πὰ οἡ ἴῃς δ΄τἢ ἀδγ οἵ ἴῃς εοκ, ΕΙγρι Πᾷ οἡ τῆς 5ἰχίῃ ἀδΥ οἱ 

[Ὡς ψοεκ, δπά Εἔρο ιμᾶ οὐ ἴπ6 Βα Ρδῖίῃ. ΑἹ] ννεγε τἱφῃίεουβ δῃὰ ψΈσε 
ΜΟΓΙΥ ἴο Ὀτγίηρ ΠεῚ Ἰοοά πὰ ἀτίηκ ἰπ {Πεὶγ ἢ8πα 5.) [5 - Απὰ τὰς 
ἀαἰπιῖϊεβ νϊο ἢ νεγε σίνεη ἴο ΠΟΥ, Εβῖμεῦ σαν ἴπεθς ἢοαίμοη σηδὶάϑ ἴο 

εδί, ἔογ Εβίμεγ νου]Ἱὰ οὶ ἰᾶ816 δηγί μην ἔγοπι ἴῃς ΚΊπρ᾽5 πουϑε.] 
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Τῆς δγίϊο]α ἢ σευ γ»παϊας 5ονν5 (παῖ (Π15 ννὰβ5 ἴῃς ργοϑογ δα 

ΠΌΠΟΙ Δ]]οἱϊεα ἴο Ἔνεσυ οπαὲ οἱ ἴῃς σαπαϊάἀαἴεϑ ἴοσ γογαὶ ἔδνοιγ. 

ΤὨς δααϊίοη οἵ ῥέεκεα 5ῆονν5 ἰῃαΐ Εβί ΠΟΥ 5 ϑδεανθὴ ψεσα θείογ (ἤδη 

1Ποϑε δϑϑισῃβα ἴο ἴΠ6 οἴοσ Ὀδδιῖ165. ὙΠαὶ ἰΠ656 πχαϊἀ5 σα ΠΊ6 ἴγοῦὴ 

τῆς μοιιδὲ οἵ (6 Κίηρ, ταῖμογ ἤδη ἴῃς μόμδὲ οἵἉ ἐδ:6 τυογ!φῆ,, ἰ5. 50τ- 

Ρτίβιης (ο΄. 23). Ῥέγῃδρδ ἰῃ6 πηθδηϊηρ ἰ5 τ γοὶγ, ἰΠπαὶ {ον ν γα 

ΒΌΡΡΙΙοα δηὰ πηδἰηἰαίηεα Ὀγ ἴῃς Κίηρ.--᾿-ῷΟὀ᾿Ή ὦ ἤς ἰγαμοίεγγεά [6 
απὰ μεν νιαϊάς ἰο ἐἶι6 ροοά (γοοηις) [δι -ἰ ἀπά ἴο 16 ἀε]ἰςΑς[65] οἵ 
ἐμὸ ἄομδε οἤἉ {6 τυογ 60}, 1.6.,. ἣς αἀἰὰά ῃοὶ 4|1ονν ΘΓ ἴο γεπηδίη ἰῃ (ἢ 6 

ΟΓΙΠΑΓΥ αυδγίογθ οἱ ργοβρθοῖΐνα σοηουδίηθβ, Ὀυΐϊ δϑϑίρηθα ΠΟΥ 

ΔρΑγίπηθηΐβ 5010 ἢ ἃ5 ἍΕΓΕ Γαβεγνϑα [οΓ γογαὶ ἔανοιγὶίεϑ. 

10. Εειμεν μαά ποί ἀϊδοίοσοά ΠΩ͂ γαζο πὸ Πὲῦγ ἀοδεοῖ. ΤῊΪ5 
15 ἃ ΡΑγϑης είς] του γο δί!ηρ ἴο 8ῃ ΘΑΓΠ ΘΓ ροΓοά, δηὰ {Πεγα- 

ἴογε ποὶ Ὄχργεϑϑθά Ὀγ ἴῃς ἱπιρί. νὰ αι σοῆθεο. Δ ΠΈσανοῦ 

ΠῈῪ ἢάᾶνα ᾿ἱνεά, ἴΠ6 [εν πᾶν τηδὰθ {Ποηβανε5. ὈΠΡΟΡ ΪΑΓ ὉΥ 

{πεῖν ὑγίάἀθ δηὰ δχοϊυϑῖνα ὨδὈϊ5 (ο΄. ἴῃς δα ἀϊποηβ ἴο 45 δηὰ ( “4 1). 

Ἐβίμογ, δοςοσγαϊηρὶγ, Κῆονν [δὶ 5ὴῆ6 ψου]ὰ ποῖ θὲ ἰγεαϊθα 50 ψῈ]}} 

1 586 τενϑαὶθα (Π6 ἔδεί (ῃδἰ 5η)6 ννγὰ5 ἃ ΄ενγεϑϑ. ὙὙΠ15 σοῃοθαϊπηθηΐ 

Ἰηνοϊνεα δαίϊηρ Ὠεδίμθη ἰοοα δηὰ Ἴσοηίογμίηρ ἴο μοδίποη ουϑίοτηβ 
(ἰὰ 5ρίΐς οἵ ὦ δπὰ ζ5:), γοεῖ πε δυΐποῦ 5665 ποιῃίηρ ἀἰβῃοπουγαθ]α 
ἷῃ 1. 1, δηὰ 05. ϑᾶνθ ἢῈῚ σορυϊδίοη ΌΥ οπλὶἰἰηρ ἰῃἷἰ5 ν. Ηονν 

Εβίθοῦ ννὰϑ 806 ἴο σοῆσθαὶ ΠΟΥ γᾶς ἔγοπὶ ἴῃ οἢσοῦα νἢο Το] ]οςιςα 

1ῃς. σῖγ]5 δηα ἴτοπὶ 6 δυηυςσῇβ δηᾶ 76 δϊοιβ γῖναϊβ ἰηὴ ἴῃ6 ἤδη, 

ἜΘΡ ΘΟ 4} πη ΒΕΓ σοιδῖη Μογαάθοδὶ {Π6 [εν (3: 512) σᾶ Πη6 Ἔν ΥΥ 

ἀδγ ἴο ἱπαιῦ!γα δίζοσ ΠΟΥ (2.}), {πΠ6 διῖμου ἀοθ5 ποῖ ἰγν ἴο Ὄχρἰδίῃ. 
-ον Μογάεοαϊ μαά δίἀάφη Πεν ποί ἰο (εἰ! [3 -Ἐ δηγιῃίηρ ἀρουΐ (ηϊ5 
τηδίζεΓ]. 

[Φ - ον ᾿ς τπουρῃὶ πῃ Πὶ5 μεδγί, ναϑῃι, πὸ βουρῃϊ ΒΟηΟῸΣ ἔογ 

Βεγβεὶῖ δπαὰ ννὰ8 ποῖ νῷ ἴο σοπηα δπα 5ΠοΥ ἤδγ Ὀοδυΐν ἴο {πε Κίης 

δηὰ ἴἢς ποῦϊοβ, ἢς ςοπάοπιηδα δπὰ ρΡυΐϊ ἴο ἀεαῖῃ;. .. δηὰ ἢδ ἔδαγοὰα 

ἰεβὶ τὰ Κίηρ, νἤεη μὸ ννὰβ ΔῆΡΤΥ, πιὶῃϊ ὈΟΪΠ ϑ'δὺ ΠΟΥ δηά Ὄχίεστηϊηδῖα 

186 ΡΘΟΡΪς ἔγοπι νυ Ὡς ἢ 516 τννὰϑ βργυηρ.) 

ΎΤΒΟΓΕ ἰ5 ποϊῃίηρ οὗ ἴῃς πλδγίγγ-ρισιῖ ἰὴ Μίογσγάθοδὶ, ἃ5 ἴῃ Π δηὶο] 

δηα ἢἰβ ἐποηάβ, ψγῆο ἀἰβρίαν {πεῖ Τἀδῖσπι δἱ 411 σοϑί. 80 Ἰοπρ 

85 ἰῆθγα ἰ5 Δὴγ δἀναηίδρο ἴῃ Πα ΐηρ ᾿ἴ, μα ἀοο5 ποῖ ἰεὶ ΕβίΠοΓ (6}} ΠΟΓ 

Γᾶσα; ΟὨΪΥ ΜΏΘΏ ΘΘΟΓΘΟΥ 5 ὯΟῸ ἰΟΠΡΕΓ βοΐ], ἀοο5 μς ὈΪά ΠΟΥ ἀϊ5- 

οἰοβο ἰτ (45). Τῆς δααϊτίοη οἱ ζδ: 5ῃηονν5. σοπϑοϊοιιβῆθϑο [πὶ 115 
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15 ποῖ 6 ποθ ]εϑὶ βογί οἵ σοηάιςί. Τῆδ οἷάογ σοπηπι. ἅΓῈ τ Γἢ 

σοΠςοοΓΠΘα ἴο 5ῆονν [η4ἱ Μογάδοδὶ τνὰ5 7 5{1Π6ἀ ἰῃ ρἰνίηρ (5 δά- 

νίςς, δηά (μαὶ Εβίῃοσ βῃοννεα ἃ Ὀδδι} βριγὶ οὗ 8114] οὐδβαΐεηςς 

ἴῃ 1ο]οννίηρ τ. Αὐσςοτγαϊηρ ἴο (45., Μοσγάβοδὶ αἰβρίαγθά βἰῃρυ ασ 

ὉΠ 56] 5Πη 655 ἴῃ ηοί ἰοἰτηρ ὨΪ5 γΓο  δ  οηϑῃὶρ ἴο Εβίμεῦ θὲ Κηονῃ. 

11. [7ο05.᾽.. - Ἐεμηονίπηρ α͵50 ἔγοπι ΒδΌυ]οη ἴο ὅϑ.58 ἰῃ Ῥεγβίᾶ, 
ΒΓ ἀη6]6 ᾿ἰνοά {Π6γ6,] απὰ ευενν ἀαν Μογάοοαὶ μεεά [δι -Ῥ Ἐἴο ῥτᾶγ 
84] ἰο τυαϊᾷ ἐπι ὕγοηὲ οὐἩ {1:6 σομγί οὗ {1:6 πομδο οἵ ἐδι6 τυοπιθη, [3 -ἰ 
ἴῃ ψΜὨΙοἢ 1[ῃ6 σἤοβθη Υἱγρίη8 ψογα Κερί,] 9 ἑπφιῖγο αὐεν ἘΞ ογ᾽ 5 

μεαϊ} απὰ [3 -Ὁ ἴο ἀβοογία! Π] εὐλαὶ μαά δέεμ ἄοης τυΐι μεν, [705.39.-Ὦ 
ἴογ Ὠς ἰονεα Π6Υ [κὸ δὴ οὐνῶ ἀδυρῃϊοῦ] ὨῊΪ5 15 Δῃοῖμοῦ ράγϑη- 

{μοίῖςαὶ γοπλασκ, νυ ἢ βογνοβ (Π6 ρύΓροβο οἱ ϑῃονίηρ ον 50 56- 

αυθηῖὶγ Μογαθοδὶ ἰ5 8016 ἴο δανίϑε Ἐβίῃογ ἴἢ 8 δ γΡ ηΟΥ (45:-.5). 

ΑΙΙΒουρἢ κε ἀοο5 ποῖ δἰΐονν δῦ ἴο ἀἴϑοίοβα Π6Ρ ογὶρίῃ, γεῖ 6 Κϑορϑ 

ἴῃ τουςἢ ἢ Πογ; θοίῃ Ὀδοδαϑα ἢδ 15 ἰηἰοΓγοβίθα ἴῃ ΘΓ [αΐθ, αηα Ὀ6- 

σᾶυδα ἢ6 νν]5}65 ἴο γείδ! ῃ ΘΓ ἰογαὶίγ 50 (μδὲ 516 ΠΊΔΥ σΔΙΤΥῪ οὐ ὨΪ5 

αἰϊγοοϊίοηβ. Ηον δα οου]ά ἴῃπ15 ραΐη ἀΔ}Ὺ δοςσαθβϑθ ἴο ΠΟΙ δία 586 
Πα Ὀδρη ἴδκθῃ ἴο (ῃ6 γογδὶ μαγϑηι, 15 ἃ αιιϑϑίΐοῃ ἰΠδὲ Ρι.Ζ65 (ἢε 

σομη. Βετί. δηὰ ΝᾺ. ϑυρρεϑὶ (μαὶ τνοπιεὴ ψνεγε ποὶ βϑοϊυἀθά 
50 σΔΥΘΙΌΪΥ ἴῃ δηςίθηΐ Ῥεγϑία 85 ἰῃ ἴῃ6 τηοάθγῃ Ογϊεηΐ, δηά {πδΐ 
Μογάδοδὶ ταϊρῃξ πᾶνε Ὀδθη Ῥεγιηϊἰεἀ ἰο ΠοΪά ἃ Ὀγίεξ ἀδὲϊγ ἱπίογ- 
νίονν ΨΠῊ ἰδ σουδὶη ὉΠ 6Γ [πε ϑι ροσγνίβίοη οὗ ἃ δυο. Οηὶν 

ἰαίθσ, ἤθη ἢ ννᾶ5 ἰῇ πῃ Γ ἢρ, Ῥν858 ἢ6 ὉηΔΌΪ]Ε ἴο δηΐοσ ἴῃς ρ8]δςδ. 

Ργεοίηςί8. ὦ, ὅθι, 7εννϑἢ σοπιη., Βοη., ὅ8η., αἷ., ΒΌΡΡοβε {δαὶ 
Μογάβδοδὶ νγᾶϑ οἵ ργί ποεῖν γαηκ, θθοδιιϑα ἢ6 τννἃ5 οὔ οἵ ἴῃοβε συγ θα 
ΑΥΑΥ ΜῈ Πεῃοϊδοῃίη (2 Κι. 24:3); 80 ἰῃαΐ, 8ἃ5 ΟΠΊΟΕΓ ΟΥ σοΌΓΕΟΓ, 

δ δα ἔγϑε δοςθββ ἴο ἴῃ6 ραΐδοβ (ς΄. 25"). Ετοιῃ ἴῃς ἔδοεϊ [ἢδὶ Ὡο 

νος οὗ Μοχγάροδὶ ἰ5 τηθπιϊοηθα, Εδν. ᾿ηἴ6γ5 ἰῃδὶ ἢ6 νγᾶ5 ἃ δυο ἢ 

δΔη4, [ῃογοίοσγα, σουἹὰ οπηίοσ ἴἢ6 ψΟΘἢ 5 αυδτίεῖβ. ἩΗδιρί 8͵590 
τοραγαβ (5 ἃ5 ροϑβϑῖθ]θ. Κεῖ, Ηδυρΐ, αἱ., (1η1 ἰῃδὲ ες ἀϊά ποὶ 

566 ΕΞΙΠΟΓ ἰοῦ 58ῆ6 ννᾶβ ἴἌκϑὴ ἴο ἴῃε ραϊδςβ, θυΐ ἴπαὶ ἢ6 υϑϑὰ [Π6 

ϑονδηΐβ 85 ἰπίου τη ἰγθ5, ἃ5 ἴῃ 43... 566 ζυγΠ 6 Γ οὐ 2. Ηον 

ἘϑίΠοσ σου] Κορ ἴἴ βεοσγεῖ [ῃδὶ 58ὴῃ6 ννὰ5 ἃ [Ἔνεβϑϑ, θη 8ῆὴ6 ννᾶ5 

ἀαὶϊγ ἱπαυϊγοά αἴϊογ Ὁν Μογάεοδὶ, ψῆο ννᾶϑ γε] Κηονῃ ἴο Ὀ6 ἃ 
7εν, πο ςοπηηδηΐδίογ 885 γεῖ Ὄχρδἰηεαά. Ἡδυρί5 σεϑῆβο 005 

α. Ἰ. ἀο ποῖ ΒεΙρ {Π6 σαβ6. 7. "γοπὶ οἵ {πὲ σομγὶ οὗ ἐμ:6 ποιδὲ οἵ ἐδ 

«υογδη. ῬΓΟΡΔΟΪΥ τθδῃ8 δὲ ἴῃς δηΐγαηςς οὗ ἴΠ6 ρᾶβϑᾶρβ ψΊΟΙ ἰοά 
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.»“ ἰαΐο ἴδ ἱπποῦ σουτὶ οἱ ἴῃ6 Βασγθρὰ. ἤγλαὶ παάὰ δέεη ἀομε ιὐἱι ἡμογ, 

8.2., Ὦονν 586 ψγ»ὰβϑ ῥγοργεϑϑίηρ ἴὴ {Π6 ὑγοζθβϑϑ οἱ Ὀϑδιυι βοδίϊοη. 

ζ5: ἰγδηϑαῖοβ, “Ναὶ πλῖγϑο θα μεσ ψτουρηΐ ὈΥῪ ΠΟΥ Βαῃά.᾽ 
ἩΠ4. υπἀογϑίδηάϑ ἰἰ οἱ τηδρὶς ἃγίβ ργδοι 564 δραϊηϑὶ Ποὺ. 

8. Στοῦ} Οὐ, 1..--οῷ Ὁ] οἵα. ὦ 2 (οϑ μᾶ8 υπάογ 3): δ, ἡμαία πιαη- 
ἀαίμνι ἐπέμς 3..-- Ὀν 2] δι. 62. 49.-- π25] οἵω. 3.---Ἔ ὃκ] ργ. εἰ ἐγα- 
ἀργειμων ἃ: ζΖοῶ, 5.---ῦ Εγξεο 3.:-Ὁ Ἰλλσιλο Θ᾽: Ταί (ὁ ([ωὡγαίου 
ο3Ὁ: Γαίη 249 Ἄγαι (): Ογρεο Ἶ;.--τλλτι ν ὉΝ] Ηδυρὶ ἀοϊεῖς5 ἴῃ 5, ο΄. 3ν.--- 
πρυ] - οοἵ 9.---Ποκ] τὸ κοράσιον 1,: Ηδυρὶ ἀεἰείε8.---Ἴ 05 -- Ὁ Ν] 50 10, 
930 υπάετ 5: ομι. 22: ἑμέεν οείεγας ρῥμείϊας 3..--- Ἢν Ὁκ] οἱ 8: πρὸς Γαὶ ὦ 
([ ἄην 249): ἐπὶ τὸν Γωγαῖον ο3: καὶ εἶδε Βονγαῖος ὁ εὐνοῦχος 1, ([ὡγαῖος 

934): αὖ Ορρεο Ἧ;.---") 1] οτὰ. 4Ὁ.---- δ. ΟΦ] μὲ φσογυαγείμ, ἐπ πΏΡΙΟΡΟ 
ηνήμαγνε 3: ὁ φνλάσσω» τὸ κοράσιον 1,. 

9. 3»)»}2 -- 395),] ομ. ἘὮ;: ἃ ἑδνουγιίε Ἴχργεββίοῃ ἴῃ Ἐπί., οὔ. τι 26 κι, 
- ΡΉΣΊ] οι. 31,.- Ὅπ ΚΦ) ἀ.λ,, οὐ. ἸΠ ΚΦ) 215. 11 δ, τὴς υϑυ8] εχ- 

Ργεββίοῃ 8 ἼὍΠ ΝΩῸ ΟΥὨῚΠ ΝΩΌ.--ὐ 2} Ῥέ, ἴῃ ἴῃς βεῆβε οὗ “μαϑβίθπη᾽ ἴβ 
ἰουηπά ΟὨΪΥ ἰπ ἰαῖς Ηδῦ., ο΄. 2 (ἢ. 355: Ες. ς' γν. Ηδυρὶ οδ]εςῖβ ἴο ἴῃς 

(τδηϑ]διίοη “μδϑίθη᾽ οὐ ἴῃε στουηαβ πὶ Ἐβί ποτ᾽ 5 ἰγεαϊπηεηῖϊ ἢ οοϑ8- 
τ οἴ1ς5 ἰαϑίοα 8 γεδσ ἴῃ ΔΩΥ͂ ο8386, δηἀ Τςου]ὰ ποῖ δὲ “μαϑίεπεά,᾽ δηὰ [δαὶ 

886 αἰά ποῖ πδοά ἴο αν δεοσ ἑοοὰ ᾿Ὠαβίδπηοα,᾽ πα ἰγαηβϑαῖοβ “δηὰ 6 

ἰοοἷῖκ 8 βρεςΐδὶ ἰηϊεγοϑι᾽; Ὀυϊ [86 Ὀερπηΐης οὗ ἴῃς ἰτεαϊπιεηΐῖ οουϊὰ Ὀς 

“Ββαβίεπεά,, Ἔνθ ἰΐ ἴῃ ῥρτόςοβ8 ἰἴβεῖξ σουἹὰ ποῖ ὈῈ δουτεν διε, δηὰ ἰϊ 

ν838 ποὶ δεῖ “[οοά᾽ Ὀυϊ πεῖ "αἀδίηιε8᾽ 1μδὶ Ὡς “Βαβίεηεα.᾽ ὅδε πιεδη- 
ἱπρ ᾿Βαβίεπεά᾽ ἰβ5 αἰἰεβίεα ὉγῪ ὦ ἔσπευσεν, 3. αζοείεγαγε, Θ᾽ πῶσ, 
δῃὰ ὉΥ 4}} {με ρϑββαχεβϑ ἰῃ ἴ!ε ΟἿ. ψΠογε (Πϊ8 ἔοσ ὁσουγβ, ο΄. δ᾽ 
ὈΡΥΤ ΟΠ, ᾿μδϑιοπεὰ δηὰ ἱπιρεϊ]εά᾽; 61 ΠΣ σϑν, ἴδεν μαβίεπεά 

ἴο Ὀτίης."--- ΓΟΡΥΊΟΓ] μηάμηι περ ἐδόγενι 3: σι... τὲ μὰ Φ: τὸ σμῆγμα 

(4: προστατῆσαι αὐτῆς 1,: αὐ ον»ι,ες πίίογες ε]μ5 Ἶϊ.--- ΓΙ ΓΙΜῚ] 580 Β2 
Β4.: πη Ὁ ΓΝ ΟΣ οἱ. 1,35.--- πκῇ Ὡλο Θ.--- αὖ γγῦ] καὶ ἐπέδωκεν ὑπὲρ 
1,: οἱὰβ. Ὦ. Τῆς ἱπί. νυ Ὁ ῥστεσεάβα Ὁγ ἰΐ8 οὐ᾽)εςίβ 5 ἃ ρυγὲ Ασϑπ. 
οοπϑίσυςιἰοη. Αποῖμεγ οὐ]εςὶ Ὀεὶης ἱηϊτοάυςεα δἰϊζεσ (ἢϊ5, [πὸ ΡὮγαϑε 
5 τερεδίεα (οὐ. θπ. 210. 46 65); 80 ἴπε νεγϑίοῃβ, Κεὶϊ, Βεσγί., Οεῖ., ϑεδυ., 

Πα. Καυ. δ τας πὰ ϑίερ., σον. α. ἰ., Βοϊά [πὶ τς ρῆγαβε ἀοεβ ποῖ 
ἀερεπὰ ὑροη 553», θαῖϊ ὕροη (με ῥγεςεάϊηρς πουη, δηὰ βῃουϊὰ θὲ ἰγδηϑ- 
ἰαϊεὰ “το ἢ οὐρῃϊ ἴο Ρε φίνεη ἴο Ὠοζ."--- Γνγ] οτῃ. 1,.--ς Πγ72)5] -Ἑ σὲ Θ. 
-- - νννἼ] τὰς ἄβρας 1,.--- Γλν 5] οῃ ἴπε ἱπβογιίοη οὗ ϑαράεε, τ. δα. 

δηξνυ. Βα. Ο οὔϊ. ϑαρλεσῖ (7. ΒΑ., Ρ. 72). ΤΪβ υϑεὲ οἱ ἴῃε Ρά455. ραγῖ. 

οὗ μὴ ἷ5 ποῖ ἑοιπαὰ οἰβενθοσο ἴῃ ἴ86 ΟἿ, Ὀυϊ ἰ5 σοτηπηοη ἰῃ ΒΤ.--- 

γγϑῆ αι. 36 1, Ἐ.--- 55] ὁπ. 33 22.---- Ὁ") -- Γ"251 οπῃ. 1..-- 955] εὐμδάδηι 
Έ,.---ῊΣ γ30 πὸ ὩγὉ] Ηδυρὶ ἀεἰεῖεβ ἃ8 ἃ τηϊϑρδοθὰ Ἴοττεοίίοη οἵ ἴῃς 

Ργεοδαϊΐπρ πὸ τρὺν.--- 2 Φ0}} εἰ ἰανε ἐῤσαπι ογηαγεῖ 3: νμδοὸ Θ᾽: καὶ ἐχρή- 
σατο αὐτῇ (ῷ. Τῃ 11 35 1ῃῆς Οαἱ οὗ τἢἷ5 νΌ. 8 υϑοα ἰῃ ἴπ6 8686 οὗ “6 

ἀἰδετεηῖϊ᾽,; ποτε ἴῃς Ῥὲ. ἴῃ [86 8Θεῆβε οὗ "οβδημε. ΤὍῆε οοηϑβίγυοίίοη 



1η8 ΕΘΤΗΕΕ 

ἢ δος. οὗ τς ρεγβοὴ δηᾶ Ὁ οὗ ἴῃς ρίασε 5. Ασϑμλ., ζ. εν, ἄγαν. 
Ρ{"-Β. ἵν. .ς86; Ῥαγηε- συλ, Τθς. 4224. ὙὝΠοῖο 15 πὸ τεάϑοη ἴο 80.5- 

Ρεςῖ [μὲ [με ἰοχὶ 15 σογτιρὶ ἴῃ βρίϊε οἵ ἴῃς νατγίδιίοπβ οὗ με νεγβίοῃϑ. 
-τ- ΛΓ») -- ΦῸ] οὐ. ἘΠ.-το Ὁ) -- 3005] αἰφμε ἐχοοίεγεί 3: καλῶς ἐν τῷ 

γυναικῶνι (ὁ (-᾿ εἰς ἀγαθόν οκὃ ἁπάετ 3): σέαδὲς ἐῤδίμε ἐμ οοπυενέμ νεεὲ- 
ἐγμηι Ὦ,. , 

10. οπι. 1..--- κὶ] ρσ. ο΄: ρσ. καὶ ὦ Ώ2.--- ον] σμα 3.--- ΠῺΣ] σιδαν., 
Θ.--- προ θνο] σιδ.... 9.--- 25] -Ῥ ἀὲ μας γε ογινιέμο Ἶϊ. 

11. οτι. 1,.-- 522} οὐχ. (ὁ (Α οτὐ μανε).---- "3 010] φωὲ 33.--- 200] 3 Εὶ 2. 
-- [2] οὔη. 4Ὁ.--᾿ὐΦ.) 5] ἐπ φμα οἰεείς νἱγρὲπες σεγυαδαν» 33..---- 7] ποῖ 

ΤΆΘΓΕΪΥ οὗ Δῃ δί(οπιρί ἴο Κπονν, θυΐϊ οὗ ἴῃς διαὶ πηθηΐ οὗ Κπονϊεάχε (οἷ. 

Ὁι. 85 13,).--τοὺν --κ] ἔϑρ, Θ: τὶ συμβήσεται (ῷ Ὦ;: υβυ}}γ οοπϑίσυοά 
νι κθ σαῖμοῦ ἴμδη τ ἢ Κγ (οὐ τ 5. τοϑ).-τ ὍΣΟΝ] εἰ 20.---- "2 -- ΠΥ] οἱ, 
64ξ.--- 32] τῦ βοτηε οοἀά. (Β). 

ΤΗΕ ΡΒΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΟΙΒΙ5 ΤΟ 60 ΤΟ ΤΗΕ ΚΙΝΟ (2:3:-.). 

12. Απὰ τυμεπευεν φασὶ; ρίγ! "5 ἐμγη σαρι ἰο ρο ἰο Κὶηρ Χεγχεθ). 
50, δοσογαϊηρ ἴο ΗδεΓ. ἰϊ. 69, (86 ννῖνεβ οἱ [6 ἔα]56 ϑιηθγαὶβ σαπὶδ 

ίο Πίτγα ἴη ἴσῃ. Ηον (Π6 ἴυσῃ τνᾶβ ἀδιίογηγηθα, ἰ5 ποῖ βἰαίθα. 

ΤἼῆδ ποχί οἰδιιϑα παγταΐθϑ τρθγοὶν (ῃδΐ η0 ρίγὶ σου]α ροὸ ἴο ἴῃς Κίηρ.. 

ὉΠ11] 58η6 ὨδΔα Ὀδδη ἔννεῖνα πηοητῃ5 ἰῃ (Π6 ραίδοθ. ῬχγεϑιηδΌὶν, ἃ5 

[Πη6 γίγὶβ αὐτίνεα δἱ ἴῃ6 ραΐδςθ, ἰπϑῖγ πᾶγλθ5 ΨΈΓῈ γοοογαθα; δηά, δἱ 

[ὴ6 Ἔχρί γαίίοῃ οἵ ἔννεῖνα πηοηΐῃϑ, ΠΟΥ εγα σα] δα ἴῃ ἴῃς οΓάοΓ οἱ 
{ΠΕ ῚΓ ἀνα]. Τῇοβα ΠΟ σᾶπλδ ίγοϊῃ ϑι1ι58 νου] παίυγα! ν Ὀερίη 

{πεῖγ ργερδγαίίοῃ βοοῃδσ ἰμδηῃ ἴοθ6 ΨῆΟ σᾶτηθ ἔγοηχ [πα ϊᾶ οὐ Κυῇ, 

δηἀ 50 νου] ΡῈ γΓεδαν θαυ! ογ ἴο ρὸ ἴἰο {πε Κίηρ.--α ον οἷς μαά 

δοοη ἰγϑαίεά ἐπ {6 γιαηηεν ῥγοδογίδεά 707 4:6 πτυονιφη [δι -ἰ Ἐ ΠΕ 
{Π6Ὺ ἰαυτίοα ἴῃ {πμοὶγ ἀ 6] σας 65] μυεῖνε νομί ς [τ -Ἐ οἵ [86 γαβτ]. 
11ι., αἱ ἐπε ἐμὰ οἵ ἨξΣ δεῖηρ ἰο "ογ, αοσοογάϊηρ ἰο ἐδι6 ἰατυ οὗἉ ἐἢ:6 τυοηι!δΉ. 

Υμαΐ [Π6 ἰατυ οἵἉ ἰδὲ τυογδόη ννᾶ5, ἰ5 Ἄβχρ αἰηβά ἴῃ ἴῃ6 ποχί Ὁ]δι156. 

τ ννὰβ ἃ Ὁ νη οη ἢ 5 Ρργόσθϑα οἱ ὑδαυτζποδίϊοη ὙΠ ΠΟΘΙ ΕΘ ΙΙς5. 

ΟἸεγ. ψτοηρὶν εχρ]αὶῃθ ἰἢ6 ΡὮγαβα δἰζογ [Π6 δηδίοργ οἱ ὅσῃ. 18:: 

4138, Οη ἰατυ, 866 15.-Ὲ ον {π|ὶς τὐας {᾿|ὸ γορμίαγ ἰεηρί οὐὨ ἐπεὶ 

ῥεγίοα οὗ πιασδαρο; οἱσ πιορμς [Ὁ 3. - ἴμον ννογα δποἰπιίθα] εὐὐδὴν οὐ 
οὔ νη γγὰ, [51 - Ὡς ἢ τογλονεβ [μ6 Παὶγ ἀπα πλαῖκοβ (ῃ6 5Κίη βοΐϊ,} 
απά σἷχ πιορεδδ αὐδὴν ῥεγζηιες απὰ ὑεηιϊπῖηο ςοϑ᾽μείς5;} [05.359 Ὁ 
Δηά ἴΠ6 Πυ ΠΡ οΓ οὗ ἴΠ6 ρὶτ]5 ννὰβ5 4οο.] ΤὨΪΐβ ραγεηιοίϊςδὶ γεπλασκ 

σῖνο5 ἴῃ6 σοηίεηῖβ οὗ {Π6 ἰστυ οἵ ἐ᾿ι6 τυονιεπ. ταθητοηβα ἴῃ (ἢ6 ῥγα- 

σα ϊηρ οἶαιιδε. Ετοπ (ἢϊ5 ἰἴ ἀρρεαγϑ, [μαΐ ἜἼνεσὺ πχαίάἀ θη νγᾶ5 Γ6- 



ΤΗῈ ΡΚΕΡΑΚΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΟἸΒΙΞ 170 

αυϊγοά ἴο ἴδκΚε {Π15 {ννεϊνοτγοηῖ ἢ 5 ἰΓραϊπηοπί Ὀοίοσγε 5η6 σουἹά ὃς 
δαπλίίεα ἴο ἴῃ6 Κίηρ. Ηδραϊὶ σουἹὰ ποῖ ϑῃοζίθῃ [Π6 ρογίοα ἰῃ 

ἘϑίΒοΓ᾽ 5 σαᾶϑε; (ῃ6 Ῥεϑὶ (ῃδὶ ἢδ σουϊά ἀο νν85 ἴο θερίη 1ΐ ἃ5 βοοῇ ἃ5 

Ῥοβϑίῦ]6. [Ιη στεραγὰ ἰο [ῃ6 οσσβα Ὀ1Π1ἰν οὗὨ ἰἢ15 Ιοηρ Ρεγὶοα οὗ ργερ- 

ΔΙΔΙΟη ΟΡ ηΐοη5 ΟἸογ. 

13. Απώ τυπεπευεν [705.3» - Ηδραὶ ἰπουρῃὶ (Παἰ [Π6 νἱγρίῃ5 μδὰ 
ἄοῃςε 41} (Πδὶ ννᾶϑ5 ὩΘΟβϑΑΤῪ ἴῃ ἴῃς δίογεϑθδαι ἃ {ἰπ|6, ἃη ἃ 6 ΓῈ Πονν 

ΓΕΔΑΥ ἴο ζο ἴο ἴ86 Κίηρ᾽β σους} [ζ: -Ἐ Ἑαἴογ (ΠοῪ μὰ σοπιρ[εἰοὰ ᾿ 
ἔνεῖνα πηοητἢ5 οὗ (6 γϑασ 8η6] δαοΐ! ρίγὶ τυας ροΐηρ τρηο ἰ᾿ς ΚἸπρ], 

ἃ τοϑυχηρίϊοωνοί ἴῃς ἰμουρῃϊ οὗ ἰῃς ἄγοί ρατγί οἱ 135, ὩΙΟἢ Π85 Ὀδθη 

ἱπίεσταριοα ΌγΥ {πε Ἰοῃρ; ραγεῃιμοϑὶβ ἰῃ 186 γεϑὶ οἵ πὲ ν. ΤὨδ Ἴοη- 

ποοίίοη ἰ5, τυπδεμευεν φασὶ σίγὶ 5 ΠΡ σα ἰ0 ρὸ ἰο με Κίηρ, . .. 

απὦ ἐπ "ιἷς (1.6., ἕπ πιγη) ἐαοΐ γὶγί τυας γροΐπρ ἰο 6 Κίηρ. ΤῊΣ 

βοςοη οἶαυβα 15 οὶ (6 δροάοβίβ, θαΐ ἰ5 ἃ σοηῃτἱπδίίοη οἱ [ἢ6 
[ορογδὶ οἶαιιϑ6. ΤὨε δροαοϑίβ ἔο]]ον5 ἴῃ 15".--- Εὐεγν πἕἔἶηρ ἐμαὶ 

σὴς ἀενιαπαάεά [3 -ἰ- τ[ῃαἱ ΒεἸοηρεά ἴο Βεῦ δἀογηπμηθηί,)[ζ: -Ῥ μοί ΠοΓ 
ἃ ΠΟΟΪ6 οΓ 8η οβῆσεγ,) μδεά ἰο δὲ ρίνεη ἡμεν [δι - αἱ οηςΕ] ἐο ρο τυΐ)ι 
μεν ὕγονε ἰμιὸ μομδε οὗ ἐδι6 τυογόη μγηο ἐμ μομδε οἵ 6 ΚἸπρ)]Ί. Ἐδεοὴ 
εἰ] ννὰβ ρψίνθη ἃ σῆδησς ἴο τδκα (6 Ῥεϑί ᾿ργοϑϑίοη, δηα ἴο [ἢ 15 
ἐπα νγὰϑ δἰ οννβα ἴο βεϊθοΐ δὴν ραγπηθηΐ οὐ Ἶεννοὶ [Παἱ 5η6 ἱπουρῆϊ 

ψν οι] ἃ Θμἤδηςς ὨΘΓ Ὀεοαιίγ. ΔΥΠΘΙ ΘΓ 58ὴ6 858 ρογπλ 64 ἴο Γαδ! ἢ 

{π656 δίίθν 6 νἱϑὶϊ ἴο ἴῃς Κίηρ, νὰ ἂῦὲ ποί ἰοΪά. Ηδαρί {ἢ ηΚϑ8 

(μδὶ 586 δά ἰο γείυσῃ ἴθ. Ῥσοῦδϑθὶν (μὲ ἰάδα ἰ5, ἰῃαϊ 5ῆς Κερί 

{Π6πὶ 8ἃ5 ἃ ποΐαῦ, οὐ ψεααϊηρ- . ΜΝ. 16 βυρρεοϑίβ [δὶ τηοϑί οἱ 

186 γίτβ υϑοάὰ (ῃ6 ορρογίυπιγ ἴο Ἰοδά {ποπλβεῖνεθ ἢ 76 να 5. 
Ηρτγο [Π6 μομδε οἵ {:6 τυοϑη, ΟΥ̓ ὨΔΙΓΘΠῚ, 5 αἰ  ρι 564 ἴτοηλ {Πμ6 

μοιδε οἵ ἐϊιε ΚΊίηρ, οἵ ὑσίναία δραγίπιδηίβ, ἰῃ ὑν ὨΪΟἢ ΧΈΓΧΘΟΒ γοσεϊνοα 

[Π6 ψοιηθῃ ἰῃ ἰυγῃ (866 15). 

14, 1. 6 εσυεηίηρ 56 πιδεά ἰο ρο τη [δι -Ε Ἐἴο ψαϊἀροη ἴΠμ6 Κἰηρ), 
ἃ οἰγουτηδβίδης.41 οἰαιδθ, ἀδβηΐηρ πλογα ὈΓΘΟΙΒΕΪῪ ἴῃ6 ᾿]ΔΉΠΕΙ οὗ 
Ὀγεϑεηίδίίοη, 8Δη6 αἶϑο ργερδγίηρ ἴΠ6 ΨΑΥ  [ογ {6 ἔπΐίγα δοίϊοη οἵ 

[86 θοοΟΚ. Τῇε ρίγὶθ ασα ποΐ ποσὶν δον ἴο ἴῃ6 Κίηρ ψ ἤθη 

{ΠΟΙΓ ἴΓΠ5 σΔΠΊ6, ἃ5 6 5ῃοια ὄχρεςῖ; θυΐ ἴῃ δδοῇ οαϑὲ ἴῃς τηδγ- 

τίαρε υπΐοῃ νγ5 σοῃϑβιυμηπηδίεα, ἃ5 ρρθδαῦβ ἴγοῦὶ 15, ΨΏΘΓα [ΠΥ 

τοῖσι ἴο [ῃ6 πομδὲ οἵ ἐπ σοπομδὶγι65.---Α πὰ ἴηι “16 πιογπΐηρ 5ἤξ 
μδεὰ ἰο γείμγη μρπίο ἰἤε δεοομά Πομδε οὗ |Π|6 τυογιεη, ἱπίο ἐι6 σἤαῦρο 

οἵ 5μαίασλραξ, {16 Κὶπρ᾽Σ ἐμπμο, ἐδι6 κοορον οἵ {{͵: [33 -᾿- τογα]} οοη- 
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ομδῖμ45]. Ἡδνὶηρ τεοεϊνοα ἴπΠ6 ΠοηουὺΓ οἱ δαἀπηϊββίοη ἴο (ἢς6 Κίηρ 5 

σου ςἢ, ὯΟ ΨΊΓ] σου ]ά τεΐϊυγῃ ἴο ἴῃ σοιήρδηγ οἵ σδηά ἀαίθϑ Ἰὴ σπάγρα 

οἵ Ηδραὶ ; Ὀυΐϊ ννϑηΐ ποὺν ἴο Δηοῖ γ βϑοςίίοη οὗ (πε Βάγϑῖω, ἀπά ογ (ἢς 
οὐυβίοαγ οὗ ἃ ἀἰεγεηΐ διηιςἢ ; ΏΘΓΕ, 85 ἃ σοησιθίης οὗ τμ6 Κίηρ, 

886 ννὰ8 Καρί ργθϑιαδοὶν ὉΠ 66Γ 5 ὙἸςἴεῦ βυγνε! ]ησθ. Οη «5λα΄α6}- 

γξαξ, 566 Ρ. 69.--ζ: - Ηδς πᾶπιὲ νγὰ5 γοσογάθαά 84] σὴς ἀΐὰά ποί 
ξο 1π αραΐῃ ἰο ἐε Κιρρ μπίδδς ἐς Κίηρ ἰοηρεά 707 μὲν απά σε τυας 

σηρηοηοα ὃν παρ [δι -Ὁ ἀϊδιϊησγ δηὰ ἴῃ τί ἢ ρ.] Μοβὶ οὗ ἴδε 
εἰτὶσ, ΔρΡΡαγθῃῖγ, ΠδνῸΣ μοὶ ἃ ϑθοοηα 5:1ΠἸΠ10Πη5; θεῖ τεπγαϊηθά ἴῃ 

Ργδςοίίςδὶ ψιἀονμῃοοά ἰῃ ἴῃ6 μοιβε οὗ ἴῃς σοῃοιθίηθα. ΟἿΪΥ οὐ- 

Παϑί οηδΙν ομς τηδαά6 5:8Π|ς] οηΐ ἱτργεϑϑίοῃ οἡ ἴπῸ Κίηρ ἴογ Ὠΐτα ἴο 

ΓΟΙΆΘΙΏΌΘΙ ΠΟΙ Δη6 ἴο ψ]5ἢ ἴο 566 ΠῚ ἃ βεςοηά τ6. Ηονν ζδῃην 

δὶ γ15 ργεοθάθα Ἐβίμοσ, να ἄγὰ ποί ἰοἱὰ ; θυΐ ἐν θη ΠΥ πὸ οτς δὰ 
ΒΟ σΠδΓπΊ5 (μαὶ ἴῃς Κίηρ ἱμουρῃϊ οὗ ΠΟΙ 85 ἃ ροββίθ!]θ βσσ βθοσ 

ἴο Ναβϑῃϊμ:. ΤὨὶβ δἴογσυ Ὀθᾶγθ τῃδγκαα τοϑοιηίδηςα ἰο [δὶ οἵ 

ΒΘ σΙγαῦ δἱ ἴ6 Ὀερὶπηΐϊηρ οἱ (Π6 Αγαδίαπ Νίρμιδ. Ηεξ κ150 μδά 
ἃ ὨΘῚ ἡ] 6 ΟνΟΤΥ δνεηΐηρ, δηα αἰά ηοΐϊ 586 Γ οπμδ ἴο σοτὴξ ἴο Ὠἰπὶ 
ἃ βεςοῃά [τἋ{π|6 (566 Ρ. 76). 

12. οπι. 1,.--  »22}] οὗτος δὲ ἣν : καὶ ὅταν Α: εἰ φμαμάο ε5:εἰ Ὧι: (΄. 
4.5 6". οἱ. ἢ, 2. ἷβ8 υϑοὰ ἰηβίεδά οὗ 5 Ὀεσδιιβὲ ἴΠε ἴυγῃ5 κερὶ σογλΐῃζ. 
ΤὨς ἰηΐξ. (ΔἸκ65 18 εἶπας ἔγοτη 17) ν. 12, ἐὶδ., ἴξ ἀεηοῖεβ γεουστίηρ δοίοη 

ἴῃ [Π6 μαϑί.---- "}5] οὔ. Ὦ.: Ἰδδάδιν, -ὡο Ἰρων Θ.---ἸὙ}] οὐὰ. ὦ ὦ Ἐ. 
--ὐΥϑην) οτὰ. 3 Ὦ (ο3᾽ μδ5 ὑπάεσγ 5): Ηδυρὶ ἀεϊεῖεϑ.--ὙρῸ] ἰ5 τερὺ- 
ἰατὶγ [οἰ] ονεα ἱπηπιεά δῖε! ὈΥ [86 {ἰπλ6- τ (τ. σπ. 42 1. ττὉ9.2 5. 149). 

Ηδξετε δὴ εαυϊναϊεηὶ οὗ [86 {1π|6-}πλϊξϊ σοπλε8 ἢγϑὶ δηὰ “6 Εἰπ|6-}1πνϊϊ 
ἔο!]ονγβ ἰῃ δρροϑίἰἰοῃ.--- ΟΡ) -- 5] ογεμέδες σμς αὐ οἴνε πεἐεῦγεηε 

}ενγπεδαηὲ 3: ἱένερμ5 ῥμεῖϊα Ἶ,: οτὰ. ὦ (930 Ἀδ5 ὑπάογ ἢ): καῖρος κοράσια 

Α.-τοϑν 0.)2] μπαάξοίηιο Ἧ,: ἐπὶ ἕξ 705.--- ΤΠ] -ἰ- νεγέεδαδεν 3: Ἰδῶοα 
9.--- ον ἸἈκθ 0] οὗ τῆς ςοπιρ!οἰίοη οὗ ἃ ὑγοβογ θα ρεγίοα, 88 ὅπ. 25" 205 
φοῦ εἰ αἱἣ. ΤὨς ἱπιρῖ. 15 ιϑεα ἴο ΟΧΡΓα85 γεουγσίηρ δοίίΐοῃ ἱπ {με μαϑβῖ, 

“ἴῃς ἀδγ5 υϑεα ἴο ΡῈ ἔξ 8]1εἀ,᾽ ἐ.6., πῃ ἐδ. 8 ἱπαϊντάτ8] ο856.---- Π}}}5}} ἁ.λ., 

ζ΄. ῬΥΛΩΣ (25. ". 1) δῃὰ [μὲ ἢ. ου 25.-- ΡΥ -- ἸΝ)0.] οἵω, 3.---οὐὐ 1] 
«οὐρα, 9:-Ὁ ἀλιφόμεναι ᾧ: ὦ, μηρεγονμιν 3.--- οτὶ 1095]. ὙΒε 
ταδδηΐης "οἱ] οὗ τὰνττἢ᾽ 15 σεγίδίη ἔγσοτι ἴπ6 νεγβίοηβ δηὰ ἴπε οορηδῖς 
ἰαηζυᾶρεβ. Μέερ. 136 ᾿Ἰτϑηβ]αἴθβ ἰϊ ϑϑΌ “βίδεϊε᾽, (εἰπηδιηοη οἱ) οσ ἸΌΝ 

“οἰῃρῃδοίηυπη᾽ (Ζτεεη οἷϊνε οἱ). ζθι σοπιθῖπεβ ὈοΪῃ σρηάδσίηψβ. Μγυ7͵ιτὰ 
μδὰ 8 Βεαιης ἀπ ρυγίγίπρ εβεοῖ ἀροη {δε 5Κίη.- Ὁ) Ὁ] οι. 

1,.--οὐν τ - αἰδίς 3: τοαῦϑθ κα Θ.--- οὐ)5] τὠεγεπέων 3. 

138. ομι. ἵ,.-ς Δ121] οὔ. 3. “Απὰ ἰη (ἢϊ8,᾿ ἐκδ., “ἴπ τυὐτῃ,᾽ τοῖοτβ δδοῖκ 

ἴο ἴδε ἄτϑῖ νογάϑ οὗ ν. 13. [Ιἡἢ [8158 σα86 7121 15 ἃ οὀπίἱηυδίίοη οὗ ἴῃς ἴετὰ- 
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Ῥογαὶ εἰδυϑε οὗ ν. 1" δῃὰ ἴδε δροάοβϑὶβ ἕο ἱονγβ ἴῃ 11Ὁ (8. Βετσγὶ., Ἐγ5., 
Ψ}ὰ.). Οἰδεῖβ τδκο τἷ8 ἴῃς δροάοβὶβ οὗ ἴῃε βεηΐεηςς. ἴῃ ἰῃδῖ οδϑ6 
ὭΣ πιυϑὲ Ὀ6 ἴδ ίζοη ἰοιρογα  γ, “δπὰ ἰῃ τ ἷ5 ἰἰτης,᾽ “ἸΒοη᾿ (80 , ὦ', 
]. ἃ Τ., ΡῬίβο., δες. Ηδυρί). Οἰδβεῖβ υπάεγϑίδηα "121 ἴοὸ πιεδη “δηὰᾶ 

ἦπ 1815 σοπαϊτίοη,᾽ ἐ.6., “ῬΓΕρΡασθα,᾽ 85 ἀδβϑοσί θεὰ ἱπ [86 Ὀγενίοιιϑ νεῦϑε 

(8ο Κ, Μύη., Τίψ., ναῖ., ΑΝν.); Ὀυῖ δε ἐχργεββίοῃ ἴογ (815 15. 132 (4.5). 

ἘΝ. 966 1Ὲ5 ἴο ϑυρχεβὶ [πὶ 'δηὰ ἴῃ {μ]5᾽ τλθδη8 “ὉΠ δΣ ἴῃς [0] οὶ πς 

ςοηάϊιοηΞ,᾽ δηὰ τεΐεσβ ἴο με Ῥοσιηβϑίοη ἰὸ ἴδαῖὸ τὶ ΠῈΣ τ δδίενεσ 5386 
ΡἰεΔϑ6ὰ.--- ΠΡ)Π] 5 οοὐὰ., ΠΣ Ο: οι. 3 ΦΟἾ; (ο3Ὁὁ ᾽δ58 υπάεγ 3). 
-"κ3] Ρῖς. ἔ., ποῖ Ρέ., οἡὐ δοοουπὶ οὗ ἴῃ δοοεηὶ (ο΄. Επναὶά, ὃ 221; 

Κοηϊΐς, ἱ. 643 7.). 1 [465 ἰἴ8 {ἰπὶς ἔγοτῃ ἴδ ἐο]]οννίης ἱταρέ. υϑεὰ ἴἰο 
ἜΧρτεβ8 γεσυστίη δοιΐοη ἰῃ (ἢς ραϑι.-- ἸΡΌΣ -- ΠΝ] οτι. 32.---9 ὨκΊ καὶ 
ὦ. ὙΤῊΪΐβ οδὰ Βδσαϊγ Ὀς ἰδίκθη 85 ἴῃς οὐ]. οὗ κω. [Ιὲ ἰβ γαῖμος (ῃς 
8.0]. οὗ ἴπ6 Ρά4535. 1Γ.2) οοῃϑίγιοα ψῖῖ τν (Κδυ. ὃ 121 6).-- ἼΝ:) “οοπι- 
ταληοά᾽ 85 ἴῃ 119, ὙΠ ἷ5 νοῦ δηὰ ἴῃε ΟΠ] νη οὴς ἃτα ἱπιρί. ἴο εχ- 
Ῥγεβ8 τεουστίηρ δοίίοη ἰῃ ἴῃς Ραϑὶ (Κδυ. ὃ τογε). ὙΏΕΥ σοόνεγὴ ἴδ {ἰπ|6 
οὗ (δε ῥτοίδϑὶβ ἴῃ 13-3,.-- 0}}} ου ἴα ροϊπιίηρ, 5εὲ Βδ., ἢ. 72.-- Ὁ} Ν12Ὁ] 
σἱ μὲ εἰς ρῥίασμεγαί οονεῤοσίίς ἱγαπείδα 3. ἍΝε 5βουϊὰ ἐχρεςῖ γαῖμογ 
κϑπῦ, Ὀυϊ ἴπεὸ τεδάϊηρς ἰ5 βϑυβίαϊπεὰ ὉΥ ( συνεισέρχεσθαι. ΤΗΪΐβ δια3 
δυρρεβίεά ἴο 8' της ἰάεα [πὶ ρεγϑοηβ, ποὶ {πΐηρβ, ΔοσοιρϑΩΥ ἴῃς αἰγὶ 
ἴο ἴῃς Κίπα. 80 Ἐδχη. αἱ., Ὀυὶ ν. 16 5ΒῆῆοννΒ [δὶ (85 15 ἱπῃροββιίῦϊε. 

14. ἼΜ2 -- 2.}3]} εἰ οενε ἐπίγοῖγει νέον αὐ ἀοηηέηι γερὶς Ὧι: ττ. ἴον 16 1,. 
-- πκ3] ρῖς., ἱΔΚίηρ 115 τἶπης ἔσο ἴΠς ὑγεοεαϊΐησ ἱπιρέ. 88 ἃ ἐγεχυεξηϊδίῖνα 
ἧπ τὸ ραϑ5ῖ.--- 22} οὐ. Βδ., ἢ. 72.-- Ὁ ΜῈ 203221) αὐ ἀέενε πηι εἰ 
γεομγγεδαὶ Ἐϊ: τ1. ἴο ν.151,.--- Π2}] - αἶσμε ἱπάδ ἀφάμοεδαῤων 33.--- Γ ὑπ -- 
Ἵ905] οπι. 1,.-- Ὁ) 25] οτι. 3.--- 0] τὺ δι λῖγ: οἵα. ὦ. ΤὨΐθ ποσὰ 
5. ΦΥΑΙΏΤΩΔΙΓΔΙΠΥ υητεϊαιθα ἴο ἴδ τοϑὶ οὗ ἴῃς βοηίΐίθηοθ, 85 ἰῇ Ναβ. 329, 
Ὗνε τοιϑβὶ οἰἴποῦ τοδὰ ὕ) “8 βϑεοοπὰ {ἐπ|ς,) οΥὁἨ (Π)})Φ 5 “δα 5βεςοηά;,᾽ 

δρτεεῖηρ τὶ Ὁ Φ) Γ2 (8380 Βδ., ἔγ5., ΝΝ1ὰ., 516 ..). Βυ}] 5υρρεϑίβ 

Ὁ. Ἡδυρὶ ἀεἸεῖεβ 858 ἃ 5|ο55, 858 ἴῃ 219 γ3 939, Δηἃ βυρροΞβεβ [Παΐ ἴῃς 

εἰτ15 τεϊυτηοα ἴο ἴῃς 54π|6 Ὀυ]]ΐηρ ἔσοτι νυ ἢ ΤΠΟΥῪ 86εῖ οὐ, ΟὨΪΥ ἴο τδς 
ολτε οὗ ἃ ἀἰβετεηί δὐηυο!.---Μμ] ὃ» Νασ. Οὐ. : ὑσ. φμα 3..---- Ὀν250Π-- "Ν] 
οι. Ὦ;.--- Ὁ Ὁκ] οὗ 6.---- 1" π] οπ. 33) 44, τοό.--- 9295} ἃ 1ογεῖχτι τογά 
οὗ υπκηονῃ ογἰφίη. Εὸγ τῃς (Βοογίεϑ ἃ8 ἴο ἰ(5 εἰγιηοίοσυ, 3.66 ΒΒ. 
811.--- ΚΠ ΜὉ] ργ. καὶ ὦ ὦ: ποη καδεδαὶ Ξραάο ῥοίεείαίσηι ἑπάμοοηαὲ Ὦ. 
'- τ θη -- ν] οαι. Ἐ2.--.ν .3] ὡς δὲ 1,.-- ἸΠῸΠ - ὙΠ] κατεμάνθανεν ὁ βασι- 

λεὺς 1,: οὔ. ὦ Ὦ; (92 [458 υηάεὶ 3).-ΌΨ ΝΣ] οἵω. γ) Φ ;: πάσας 
τὰς παρθένου: 1,. 

ἘΞΤΉΕΕ 15 ΒΕΟΌΟΗΤ ΤῸ ΤῊΗΕ ΚΙΝῸ ΑΝῸ 15 ΟΗΟΒῈΝ ΟΥῈΕΝ (2"5:.)), 

16. 45ἃ τυλμϑη [3 -Ὁ ἴῃς (της μαὰ ροπα τουπηά ἴῃ ογάσσ,) ἐμ6 ἐμγηπ 
'εανξ οἵἩ Εξίδιεν, {6 ἀαμρμίεν οὐ ᾿ἀδίμαγὶ!, Μονάοοαϊ 5 πριεῖδ, τυδονν 

Μεονάξοας μα αἀοῤίεά ας α ἀαμρ)εγ, ἰο ρο ἐπ ἰο με Κίηρ]. Οὕ. ν, ". 
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ΤΠδ6θ6 ροηθδίοριοδὶ ἀεία:}5 ἀγα πηθπίοηθα ἴῃ ΟΓΘΙ ἴο ἀἰδι σι 5ἢ 
Ἐβίμοσ ἰγοπὶ ἴΠ6 ὩΔΠΊ6655 ἢογὰ οἱ ρίγὶβ ἴ[ῃαἱ δὰ ροηθ Ὀείογε μεσ. 

Εογ ᾿Αδμαγὴ (ς΄. 9.») (ὦ μᾶβ δνείγνμοτε ἴῃ Εβὶ. ᾿Αμειναδάβ, 
ΜΉΪΟΗ 8 υϑοὰ εἰβεννῃογε ἴογ δοίὰ ᾿Αδήηδάἀδὺ διὰ “Αἀπινήπδάδὸ 
ἰη ἢ. Ηον ἰἢϊ5 οου]ά Πᾶνα ατίβοη οιἱ οἵ ᾿Αδὲμαγῇ, ἴὶ 5 ἀἰϊθῆσυϊε 

ἴο 5886. Ου [δε οἴμεογ ἢδηά, 1 ἰ5 ροββϑί 6 ἰμδὶ “ἀηρηημαδᾷδ ννᾶ3 

οΥρίηδὶ, ουϊ τνχᾶ5 οὈ]δθοιϊοηΔ0]6 ἴο εν ϑἢ δᾶγ5 οἡ δοσουηΐ οἵ ἰΐ5 

σοηηθδοίίΐοη ἢ ἴῃ6 ἤδη οὗ [ῃ6 Ποαίμθη ροά ᾿Αμγμ, δηα (ῃογο- 

ἔοτε 85 θθεῆ οσμδηρβά ἰη Ψὲ (ς΄. Ῥαίοῃ, Ατί. “" "Αταπλ᾽ ἴῃ Η αϑίήνιρ5᾽ 
 έοί. ΚεΙ.).---- [ὮΣ ῬΞΑπὰ ἴἰ σάπια ἴο ρᾶ55, ἤθη 586 ψεηΐ ἰῃ ἴο (ῃς 
Κίῃρ, εἴς αἱά ποὶ γεμεεί [δι - ἴῃς υ56 οἢ αην ἐμέηρ, ἐχοερέ ἱμαΐ 
«υἱοῦ; Η δραὶ, 6 Κίηρ᾽ 5 ομωημοῖ;, ἐς Κοορεν οὗ ἰδ6 τυοηιοη, αὐνϊδοά 

[3 - δῃὰ ρᾶνε δῦ 85 ογῃμδιηθηΐ, ἔοσ 58:6 νγἃ58 Ἔχοθθαϊ ΠΡῚΥ 5ΠΔΡΕΙνῪ 

Δα ἱπογθαϊΪγ Ὀοδυ 11], 1.6., 56 ἀἰά ποὶ ἴακε (πΠ6 σὔδηος {μδΐ 
ννὰ5 οἴογεα ἤδγ, δοσοσγάϊηρ ἴο ν. "}, ἴο δ στ ἢ ΒΟΓβΘΙ ἢ ἂδἱ ἴῃ6 Κὶηρ᾽β 

ἜΧρθηβα. δ'αί., Καὶ], δηα πλοϑὲ σου. 566 ἰῃ (5 8ῃ ον άθηςς οὗ 

ἘΠ οΓ᾽ 5 Ἔχ γδοσα Πα ΙῪ τηοαδϑ; Οτοῖ., οὗ μοῦ σοηδάθηςς ἰῇ ΠΟΣῚ 

Ὀεδυίΐγ; Μαὶ., οὗ ῥὑγοίϊθαδὶ δραίηβδὶ [ῃ15 ἢθδίῃθη 8] 8ῆσθ. ΟΥΠοΓΚ 

866 ἰῃ ἴΐ ἃ ϑρῃῃ οἱ ΠΕῚ ροοα ἡπαρτηδηΐ ἴῃ ἰθανίης δνογυῃηρ ἴο. 

Ἡξραὶ, γγῆο ννϑ Ἔχρογ βηςβά ἴῃ 5 ἢ πηαίίεγϑ δΔηα Κηον τῃς Κιηρ᾽β 

ἰαϑίθ. Τῆς ρᾶϑϑᾶρὲ ἀοδϑ ηοΐ βαὺ ἴμαΐ ϑῇς σψεηΐ υηδάογηδά, Ὀυΐ 
ΟὨΪΥ δάογηβδά ἴῃ ἴῃ6 ᾿δηηογ μὲ Ηδραὶ τοραγάδα 85 τηοϑὶ Ὀθοοσ- 

ἱῃρ.---Α"ὦ Ἐσίδον τον ἐλ αὐἀηήγαϊοη [3 ζθι -Ἑ Ἑἀπὰ Ἰονε] οὐ αἱ! 
δοποίάογε. [Μόέρ. τ2α -- ΘἙἘνΕΥΥ οπς {πουρῃϊ παὶ 56 Ὀεϊοηρεά ἴο 
ἢϊ5 παίϊΐοη.] ΤῊΪ5 85 ηοΐ οἡ δοσοιιηΐ οἱ Π6Ὶ τῃηοάδϑίυ, θὰΐ οἡ 8ο- 

σουηΐ οὗ ΠΕΡ Ὀδαιῖγ, 45 ἀγεβϑθαά ὈΥ τἢ6 πηδϑίογ- πα οἱ Ηδραὶ. 

ΤῊΙΒ 15 δὴ δηζοἰραίίοη οἱ {π6 ἔανουγ [ῃδΐ 58η6 δηἀ5 ψι (ἢς Κίηρ 

(2:7). τοι (815 ρᾶββϑᾶρε Μερ. 7α ἰῃηΐεγϑ ἴΠ6 ἰηθρίγαίϊζοη οἱ (6 

ΒοΟΚ οἱ Ἐβδι. Ηον εἶβε υΐ ὈΥ ἱπϑριγαίίοῃ οουἹά ἰξ θ6 Κπονῃ 
[Π4ἱ αἰ δαπιῖγοα “Ποὺ 

10. 4πά Εξίδον τυας ἰαξόη ερο Κίηρ Χογχες [δι - 5 νῆξε, δπά 
δ Ὀτουραί Βο1] τρηο [ζδπτ Ὁ Π6 Βουθα οὗ ἴῃς Ὀδά-Ἔμδηρεῦ οῆ ἐμέ 
γογαὶ ποιι56]. Ιὴ ἰαξεη ἴπογα 15 πὸ ϑυρρεϑίίοη οὗ ἔοσοθ, ΔῊ ΠΟΤῈ 

ἴῃδὴ ἴῃ 2',4.ν. ΚΚογαὶ ποιιδε 1ὶβΒ ἈδσῈ ον! θη Ἐν {Π6 βᾶπιῈ 85 μόομδε 

οἵ με Κίηρ, 2.5 (7. 15"). Ῥεγθδρϑ ἴῃς σῇδηρε ἴῃ ΘΧργθβϑίοῃ 15 ἀκ 

ΤΊΘΓΕΙΥ ἴο {πε ἀδϑίγε ἰο νοὶ ἴπ6 γερειοη οἱ Κήηρ.---Ἴὴ τῃ6 ἐφρλ 
γιοη, ἐμαὶ τς, ᾿6 νιομτ {Ἔδἢξι}}. ὙἸὴδ πϑίὴς 15 ἀεγίνοα ἔσοπι 
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ΒΑΡ. Τοδδιίι, ἀπὰ οσοιγβ Πογα ΟΠΪΥ ἰπ ἴδε ΟἽ. Ιἱ 64 415 Ὠες.- 

7134. Τῇε Βδ0. πᾶπη685 οὗ (6 τμοηίῃ5, ἰορείμεσ ἢ ἴη6 ἡ ὈοῚ- 
ἴῃ τοι Νίβδη, εσὲ δαορίεα ὈγῪ 186 εν δζεσ ἴῃς ἔχις (ο΄. 

ΚΑΤ. Ρ. 330 .).- 1κ “16 σευεμδ γεαν οἵὗἩ ̓ ΐς γεῖρη)]. Ασςοογαΐϊηρ 

ἴο 1", ἴμε ἀξροβίτ'οη οἵ ψδβῃι οσουγτοά ἴῃ ἴῃς (Ὠἰτά γρασ. ὙΤῈε 

ΔΡΡοϊηίτηθηΐ οὗ ἃ σοιηΠ) 5ϑῖοη ἰο σαῖμοῦ ρίγ]5 ΤΟ] οσνοα βρεβαϊὶγ, 
ἦΜΏΘη ἴῃ6 Δηροσ οἵ Κὶπρ Χογχοβ μδὰ δραίβα᾽" (2,). ΕΟ γεᾶῦβ, 

Δοςοσαϊηρῖν, οἰαρβθὰ ἔγοτῃ (ἢ {πιὸ τμδιὶ (ῃς Κίηρ 86ῖ ουΐ ἴο 56εἷ 
ἃ 5: 0Π 6 550ΓὙ ἴο ν᾽ δϑῃςὶ ὑπ1}} ΕΒΊΠΟΣΥ νγὰ5 Ὀγουρῃι ἴο ἃ. ἍΝΩΥ ννᾶ5 
ΕΓ ῥγοβϑεηίΐδίίοῃ ἀδἰαγθα 50 ἰοησὺ Ηδζ Ποπὶα 88 ἰῃ ϑ.538 (25), 

50 [ῃδἱ 586 πηυϑῖ ἢάνα Ὀδθη οἠδ οὗ (ῃ6 ῃχϑοί ἴο Ὀ6 ἰδκδθῃ ἴο {Π6 ραΐαςδ ; 

δηά Ηξραὶ αἰά ἐνεγυτΐηρ ἴο μαβίθη ΠῈΣ ῥσεραγζγαίίοη (25). Βοη. 
{πἰηΚ5 ἰδὲ ἴῃς ἀεἰαν ννὰβϑ ἀπε ἴο (86 ἡ ΕΓ. οἱ ρὶγὶ5 (Πδΐ ῥγο- 

ςράδα μοσ. Αἱ [με γαῖε οὗ οὔβ ἃ ἀδὺ ἴογ ίοἿἿἵσ γϑᾶσγβ, ἴθ τα τηιϑί 

αν Ὀδθὴ 1460 τηδίἀθῃϑ οἡ ἴῃ νυν τ ηρ- 51 δῃθδὰ οἵ ἢθσ. ΤῊΪβ 

5. ἃ ΞΟΟαΪΥ πυγθεσ, δηὰ ἴἰ 15 ἃ (τρις ἴο ΕΠ γ᾿ 5 θδθδυΐν [δα ουἱ 

οὗ 850 ΙΔΩΥ 816 ννβ ἴῃ6 ἢγϑβί ἴο σδρίἱναΐε ἴῃς Κίηφς. Βετγί. {81 Κ8 

(Παΐ, 1{ (ἰπ6 Ὀ6 δἰ οννεά ἴογ ἴῃς δραίϊϊπρ οἱ Χεγχεϑ᾽ νταιῃ, ἔοσ (6 

ΔρΡοϊητηρ οὗ ἃ σοπηπ, ϑϑίοῃ, ἴογ ἴῃ6 “οἸ]οοἰρ οὗ ψίγὶ5, δΔηα ἃ γδᾶγ 

ἴοσς Ἐβί με γ ̓5 ργεραγδίίοῃ (23), ἰουσ γεαῦϑ 15 ποῖ ἴοο ἰοῆρ. Μακίηρ 

411 δ]οννδῆσθθ, ἤόννανοσ, ἰΐ βθοῖὴ5 ᾿ἱπογθα!0]6 ἐμαὶ Χογχοθ 5ῃου]ά 

μάνα θθθῃ ψ]ΠΠπρ ἴο γοπχδίη Του γοᾶτῦβ ψἱμουΐ ἃ ααθοη. 49 5οἸνεβ 

[ῃ6 αἰ που ν ὈῪ οσπδηρίηρ ἴῃ6 τευερ γε ἴο ἴῃς Τομγί!. 8δη. 

{πη Κ5 τΠδῖ ν. 15 γείθγϑ ἴο ἃ ἢγϑί νἱϑιῖ οἱ Εβίῃογ ἴο ἴῃς Κίῃρ δἱ δὴ 
ΘΑΥ ΟΣ ἀδῖο, δηα ν. 19 ἴο ἃ βϑςοηά νἱϑβὶὶ δἰΐζοσ 6 δά {ἰτἰϑὰ [ἢ χοϑί 

οὗ τῇς σίγὶβ; Ὀπΐ ν. 17 ϑῇοννβ οἰθδασγὶν [ῃδὶ οὔΪν οὴς νἱβίζ ἰ5 τηβδδηΐ. 
Βδιπ)., Ηᾶν., Καὶ], Εδνν., δῃὰ οἴμογ ἀοίδηαοτα οἱ ἴῃ 6 β(σὶοὶ ἢ15- 

ἰοτίεἰϊν οἱ ἴῃς Ὀοοκ, μοϊά ἰπαὶ (86 ἀοἰαγ ννὰ5 ἀπε ἴἰο Χογχοϑ᾽ δὺ- 

56ῃς6 ἰη ὅτεεςε ἀυτίηρ {πὸ βἰχίῃ δπὰ (ῃς βαυθηίῃ γὙϑᾶσγ οἱ ἢϊ5 γείρῃ 
(48ο-47)9 Β.6.). Ιἴ 15 Ροβ51|016 (παῖ, δίογ (86 δία οἱ Ρ]αίεα, 

. Χεχοβ σεϊυγηθά ἴο ϑυ38 Ὀγ Πες.-4η., ἴῃ {τας ἴο ἴα Εβίῃογ 85 

Οὐδϑῃ Ὀεΐοσγε ἴμ6 εηὰ οὗ {πε γβᾶγ; θαΐ [86 Βοοκ οἵ Ἐβὶ. σοηίαίπϑ 

ὯΟ διισροϑίίοη οὗ ἃ ἴννο γϑαῦβϑ᾽ [ητοστυρίίζοη οἱ ἴῃς ργεβεηϊαίίοη οἵ 

εἰτῖ5, 16 1Π6 Κίηρ ννγὰ58 ἀυϑεπίὶ οἡ ἃ ρτϑᾶΐ τα] Παγγ οχρθαϊτίοη ; 
ΟἹ ἴδ ΠΟΠΙΓΑΓΥ, 23.165 ΔΒΘΌΠΊΘ5 (ῃδὶ ῃ6 ρὶγ]5 γεγο Ὀσγουρῃί τορι- 
ἰαγὶν οὔθ δἰϊθγ {6 οἴϑὺ ὑηι}} ἘβίΠοΓ᾿5 ἴσῃ σαπηθ. [1 (ῃῈ Κίησ 
Πδὰ Ὀδεὴ ΔΔΥ ἴνο γεαΐβ, δΔηα (86 ρῥγεραγαίίοη οἵ ἴῃς ρἰγί9 δὰ 
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Ἰαϑίθ ἃ οὔθ γϑᾶγ, ἴμοσε νου πο ἤᾶνα θθεδη {ἰπ|6ὸ ἴογ ἴπ6 Ἔχίδηβίνα 
ἰἀϑίϊην (αὶ (ἢ8 ὈΟΟΚ 8ϑϑυπηθβ Ὀείογε ἴῃς ϑεϊεοίοη οἱ Ἐβίθοσ 

(ψ,. 25 “ταδεγ, 2:5 .8}}} (5θε Ρ. 73). 
17. Απὰ {6 Κίηρ ἰουοὰ ἘξΞίμον [1, Ὁ - ἐχοθθαϊηρ}γ] ριογε ἐπκαη 

αἰ! ἐμι6 ιυῖνος [ζι - ἴῃαὶ με Παά ἰ4|κ6η], ακμὰ τἧς ραϊμεά [ἐδ σγαζε 
απά Ἰαυοιμ ριογὲ ἐμαπ αἰΐ {π6 υἱγρίηδ. [Μ|ερ. τ2α -- Τί Βς νϑῃοὰ 

ἴο ΘΠ]7ΟΥ͂ ἃ νἹΓρίη, ἢ δη͵]ογεα μοῦ; ᾿{ ἢ νυ]ϑῃθα ἴο δ] ΟΥ̓ ἃ πηδίτοῃ, 

Βα δῃ]ογθὰ με]. ὍΤὨδ 56η56 ἰ5 ηοΐ, 85 Βοσί. βϑυρρεβίβ, [μαὶ ἢδ ἰονοὰ 

ἢδγ Ὀειίεγ ἴδῃ Ὀοΐῃ ἴΠ6 οἱάοσ δῃὰ (ῃ8 γουηρεσ ψογηθη, Ὀαΐ, 845 

ΖΦ: δπὰ Μερ. ἱπάϊςαίο, θεϊίοσ {πδῃ 1[Π6 τυῖνεβ [μδὲ μῈ δά αἰτεδάγυ, " 
Δη4 Ὀεϊίεσ (ἢδη ἴῃς ρὶγ]5 ἰμΠ4΄ Π6 δὰ υ5ῖ ραϊῃογοὰ.---Α) πα με 

ῥίασεά ἐι6 γογαὶ ἐμγδαπ τροηπ ἡμεν πιραά, [δι - ἀηὰ Πα οαϑὶ ουἱ ἔγοτῃ 
[Π6 Ὀεάτοοιῃ οὗ 6 ἤουθε ΏΘΓΕ ἢς 5ἰερί {Π6 βίδίιυς οὗ ναϑηι, δηά 

ὈΪδοδα {Πογὰ ἃ βίδίις οὗ Εβίμοσ. Απά ἢδ βεαϊβα Ποὺ Ὡροη ἴΠε ϑεσοπα 
[γοης,] απ ἕξ πιαᾶδ μὸν Οπ θη ἐμείσαά οὗ αι. [05.595 Ὁ 50 

ἘΒΙΠΟΓ γγὰ5 πλδιτ αὶ που αἸϑο] οϑίηρ ΠΥ γᾶς 6.] Αἰΐεγ ἴπ6 Κίησ 

δὰ βδεθὴ Ἐβίῃεσγ ἢῈ ἢδά ἢο ἀδϑβίσγε ἴο ἰηνεϑίϊψαίς {υγίμοσ. ΤὨ6 
Ρτγεβεηϊδίϊοη οἵ ρὶγὶβ σᾶτηδ ἴο ἃ Ξυἀάξδῃ δηα; δηα Ἐβίμοσ, δρρδγεηῖίίγ, 

νν85 τηδάς Οὐδοη δὲ οὔσθ. Οη γογαΐὶ ἐμγδαῆ, 566 τ, ΤΏΘΓΘ οδῃ 

Ὀ6 ἢο ἀουδί 845 ἴο ἴῃς δυίϊμογ᾽β ἰηἰθης!Ὶ ἡ ἴο τοργεϑθηΐ ΕΟ ἃ5 

ΜΠ δηα αυδθη, ἰῃ σοηίγαϑί ἴο ἴΠ6 οἴμεσ ψολθη 0 ΜΟΓΘ ΟὨ]Υ͂ 
σοΠΟυ 65 (566 Ὀ. 71). 

18. [7ο5.}»  Απά δε τηδάς ἃ ψεαάϊηρ-ἔεαβὶ ἴοσ μεσ, δηά ϑϑηΐ 
σπραγοΐ, ἃ5 ἴ[Π6Υ ἀῖξ ς4]164, ἴο ἜΝΘΓΥ Γδοσ, σοι δηάίηρ ἴΠ6τὴ ἴο σεἰ6- 

Ὀγαίε ἴῃ6 ηυριίΐ415;] αμά 46 Κίηρ νιαάδ α ργεαὶ δαηφμεί [3 -Ὁ Ὀε- 
οδιι56 οἱ 5 αηΐοη Δη6 ΠΊΔΙΓΙΔΡ6] 707 αἰΐ μὲξ οὐπείαὶς απά σομγίῖεγς 

[ὦ - ἴογ βενθὴ ἀ4γ5] [Ὁ 1, ζδ -δηα ςο]εργαίθα] Ἐϑέμεγ᾽ 5 δαηφιοῖ 
[, - ΡυΡ]ο].}} [ὦ 5  Απά δε ρᾶνε ρἰἐ5. ἴο {86 ρῥγονίποθβ; δπὰ 
δ 58ἰὰ ἰο οσ, ΤῈ] πὲ πον ΜΒοῖΠοΓ μου τὶ βργιπηρ ἔτοπι [ῃ6 

7εν 5 Ρεορὶε  Απά 9586 βαἰὰ ἴο ἢϊπη,  ἀο ποῖ Κῆον ΠΥ ΓᾶοΘ ΠΟΥ 

ΤΥ ἀεβοθηΐ, θθοδιβε, ἤθη 1 ψγὰ5 ἃ Οἢ]α, Τὴν ἔδίμοσ δηὰ τὴν 

ττοίμοσ αἰδά δηὰ ἰοΐΐ πα δὴ οὔρῆδῃ (ς΄. ερ. 13α).} Οἡ δαηφμεί, 

οἱἰβείαϊς, σομγίογς, 5866 τ. ΑΡΡρδγβῃῖὶν {μ15 Ῥαηπαμεῖ [οἰ] οννεα ἱπι- 

τηραϊδίεϊγ αἰΐζογ ἰῃ6 σμοῖοα οἱ Εβίμεσ ἃ5 Οὐ θη ἴῃ ἴΠ6 βενθηῖῃ γεᾶγ 

οἵ Χεγχοϑϑ.----ἀ πῶ [ζ: Ὁ θη Χογχαϑ Ποασὰ [5 ψοσα] ἀφ »παάε 
α γείοαΞε [ζϑι.--- ἰτοπι ραγίπρ {τ ίε] }0γ [1 ἘΣ 33.-Ὁ 411] ἐς ῥγουΐποε5]. 
Κεῖΐεαξε, ᾿ἰϊ. α εαπμδὶηρ ἰο τεϑί, απο ρῃ υπάεγβίοοά ὃὉγ δ: δηὰ τηδην 
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ςοπΊπ. οὗ ἃ τοΐθαϑα ἔγοπι (σἱρυιῖθ, ΡΓΟΌΔΌΪΥ πηθδῃ5 ἃ γοίβαϑο ἰγοπ] 

Ρτίϑοῃ (ζ΄. τ Μᾶς. το" Μί. 27""; 586εὲ6 Ηδιυρί α. ἰ.). ΟἸΒοΓβ. (1 ηκ 

οὗ ἃ γοΐϑαϑα ἔἴγοπι ΨοσΚ, ἃ μοιάδγ (90 'ῷ, 3, Βεγί., ϑίερ.), οσυ ἃ τε - 
ἰραϑα ἔγογῃ π|}}Π ΓῪ ϑεσνίος, ἃ5 Ηεγ. 111. 6) (Ὀτυβ.).-ἡ πὰ ἤς ρανε 
α ἰαγρε:5 [ζ -Ῥ ἀπά ἃ ρῥγϑβθηῖ] ιυΐ γογαὶ ἰἐδογαϊμγ [5 -Ὁ ἴογ ἢς 
1πουσῃὶ ἴῃ 15 Ὠεαγί, δηά ϑδα νη ἶτὰ, 1 Μ}1}} ἀο ροοά ἴο 84]]} 
ῬδΟρΙε5 δηὰ Κίηράοιῃηβ Ὀεοδυϑθε ἃπιοὴρ {Π6πῚ ἰ5 ἴῃ6 Ῥθορὶς οἱ 

Ἐδβίῃοσ. . .. Απα [Π6 ῥχγίημοθβ οὗ ἴῃς Κίῃρ 5αἱά ἴο δίμι, 1 μου 

ἀοβὶ ν δῇ Ἐδβίμοσ ἴο 161} ΠΟΣῚ σᾶσθ ἂπά Ποὺ ἀδϑοθηΐῖ, ἄγοι δα ΠΟΥ 

ἠεαϊουϑγ ἢ οἴου όπιεῃ, δηα 586 ν}}} (611 [ῃδ 6 ΒῸῚ στᾶσα δπα ΠΟΥ 

ἀεβοεηΐ (50 (ῃς Κίηρ πιδάς ἃ ϑεςοηά ραίογίηρ οἱ ψ'γ]5)]. Ζ1αγρεδ5 
15 πἰ α ἐξῖηρ με, ἐ.6., εἰἴ δ σ ϑοιπῃειίης ἰἀΚοη ἔγοπὶ οὔθ, ΟΥΓὁ βοῶβ- 

(ηρ σίνεη ἴο οὔθ. Ἡδζγε [ῃς ἰαἰΐεῦ τηθδηϊης ἰ5 ἀδηδηαθα. [ΪΙῃ 

Αἴ. ς"" 761. 404 [86 ψνογὰ 5 ϑϑὰ τογε βρεθεῖ βοδι]ὶγ οἱ ρύζί5 οἵ 7οοά 

(τ. Χεοη. Οὐγχορ. νἱϊϊ. 27; 4παδ. ἰ. 9, 25). ἩΜὮ γογαὶ [ἐδογαϊγ, 

866 1. 

16. ἼὮ »»)521}] ἐφάνη ἐπιφανεστάτη 1,: -ἰ ἐνγοεμμπαὶ Ὧ2: οἵ. ν. 13.--ε Ὑ.--- 

εηὰ οὗ ν. οὔ". 1,.--- Π2Ὁ -- Π Ηδυρὶ ἀε]εῖεβ 85 ἃ ρίοββ ἀδγίνεα ἔγομῃ ν. 1 
δηα 939.--- δ) )2 ΚΝ] 50 ΑΙ: Αδίμα! 3: ᾳμ....ο] θι: ἃς,.,σ] θιε ἃς ,.,.σ] 
βυ: Αὐϊκεὶ (Ο ἐμεῦ Ὦ,: Αμειναδάβ (ξ (Αβιχάιλ Ο.-- τ )γαϊνὶς 3Έ:.--- 
Γ2" -- ΨΚ] τὰ. ὦ ἘΣ (930 μα8 υπάογ 3).--- ΚΊ25] ἐν τῷ ἐισελθεῖν Α: ῥτ. ὅν 
ἔμελλεν 44: ἐπίγοίδα! Ἐ!.---- ὙΌΣ] -Ἐ οἰ 7αοίμνε 65 ον ἑνάγοῖγεί αὐ γέρενι Ὦ;. 
--)01} »εέδῦνγενε οὐἰδεηι 3,.--- τ -- 2] οἵη. Φ 2.--- Ὁ Ν] ὧν ὦ: ὧν αὐτῇ 
ΝΑΝ δες, 64, 71, 74, 76, τού, τοϑα, 243, 248, 240, ( ΑἸά.: ἐκ πάντων ὧν 

αὐτῇ 44: ἐπ φμέδιις Ἐ:.--- 2] οὐχ. ΟΦ ἘΣ (930 μᾶ8 ὑπάδσ 3).--- ΘΠ Ὁ550] 
Ἡδυρὶ ἀεἸεῖε8.--- Ἴ50Π] οπι. 33 (ὁ ᾧ ΚΕ; (ο3ὁ 88 ὑπάεγ 3).--- Ὁ 50] οἵη. 
Ἧ, τοῦ: -ἰ λας εἰ αὐ ογπαίμηε ἀεξά ἐγαΐ ἐπὲηε ζογθιοσα ναἱάξ εἰ ἐπογεα δι 
ριον μαΐμα 3.-- ἌΓΟΝ ὙΠ ΓΛ] οτὰ. 33.-- ἜΠΟΝ] Ηδυρί ἀεἰείε5.- ΓΝ 2] ἢ 

αυϊεβοεηΐ κ, ζ΄. ΒΑ. 73, ϑίδάς, ὃ 112ς. Οῃ ἴδε ρῆγδϑε ζῇ ν.". Τῆς ρετὶ- 
Ῥδταϑίῖς ἔοστα ἢ ἴἢε Ρἷς. ἜΧΡγοβϑεθ ἴῃ Τςοπβίδηου οὗ ἴ8μ6 ἔδνουγ ἰῃδὶ 

88:6 δ] οΥδα .---- ΜᾺ] 866. ΟἿ5. ὃ :7ός. 

16. ἼΡῸ" -- Πρ ΓΥ] ἴγ. δς. 29 1,.-- ἼΣΟΝ] οπι. ον 33.--- ΦΥυΦΠΚΊ ομλ. 1, Ὦ 
44, τοῦ: Ηδυριὶ ἀεἰεῖε8.--- 2 ὃν ἴο επὰ οὗ ν.] οπῖ. 1,.-το 59 -- ὃ Ν] τι. 
ΟΕ (οὐ 458 υπάογ 3).- ὙΦ »η] τῷ δωδεκάτῳ (ὦ ἢ; (δεκάτῳ οΞὺ Ο.-- 
στ Ν"5] οαλ. Ζ).--- Γ)ΕἿ γϑ Β8.: ωὐκοἱ .4.. Θ᾽: ᾿Αδάρ ὦ Ἐ:: ᾿Αδέρ 248 
(8ο αἰ νυαγ5): Τηβήθν “«.« Ο’ Βήθ ο30.---»»9] χῳ99}} 9. 

17. ὍΡΟΝ -- 35] ἤρεσεν αὐτῷ σφόδρα 1, ((τ. αἴϊ. 23).--- ΓΌΟΝ] δῷ Κ᾽: 

αὐτῆς 44, γ6, τοό.---- Ὁ Φ) 590] οπὶ. ΟΦ Ι, 12 (930 858 ὑπάεγ Ἐ).---- ἼΟ 1] οι. 
Θ΄ 6Έ (930 μα8 υπάογ 3).---- 205] οτα. (Ὁ (ο3ὁ 88 ὑηάδγ 3).---- ΓΥΡΥ 2 525] 

“μὴν ονεριοα ηεμϊίογος 3: οτὰ. 1..--- δδῦζυοο 9.-- Γ1950] τὸ γυναικεῖον 
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ώ: οτι. Ώ).--- Φ ν 2] αὐτῇ (ΦΦ Ἐ:.--- τιφυ-- Πρ] οπι. ΟΦ 1.: Ψ2 85, δπὰ οῳὺ 
ὑπάεγ Ἐ, 

18, γ»12}}-- Ὁ» οὐη. 1..---- Ἱ5ΌΠ] οὐ. 33.---ὐΥὉ}} οπι. ὦ 22 (ο3ὁ Πα5 ἀπάετ ἢ). 
-Ὡ}»} μῶϑλο (Ὁ: καὶ ταῖς δυνάμεσιν -ἰ- ἐπὶ ἡμέρας ἑπτά, καὶ ὕψωσεν ῶ: 

- καὶ ἤγαγεν ὁ βασιλεὺς 1,.--- ΩΨ] 27γοὸ οοπ͵]μηοίίοης εἰ περίτὲς 3:: τοὺς 
γάμους ᾧ Ὦ): τὸν γάμον Ι,.--- ΟΝ ΠΡΦῸ ΓΝ] Ηδυρὶ ἀε]είεϑ.--- ΠΓ)}} καὶ 

ἄφεσιν ᾧ: καὶ ἀφέσεις 1,: μ.}λὸ (Ὁ: εἰ γεφμΐεηι 3: Ηρ}. πῆ. ἔτοπι πὸ. 
ΤΕ ἴοτγπι 5 Ασδηλ. γδῖμευ (ἢδη Ηςρ. (ο΄. ϑῖδαε, δὲ 224, 621 ε). Ἡδυρὶ 

τορσατγαβ ᾿ἴ 85 δῃ ἰηΐ. δῦ5. υβεὰ ἰηϑίεδα οὗ ἃ βηϊίε νΌ., ἃ5 2᾽ δηὰ οΐζεπ ἴῃ 
Ἐδῖ., δῃᾷ ἀεϊεῖος ἴῃς το] ονης ΠΦ».-- ΓΛ 125] τοῖς ὑπὸ τὴν βασιλείαν 

αὐτοῦ (: ρτ. πάσαις], 44,71, 74, 76, τού, 22 3.---- ἼΠΌΣ -- ΓΙ οπι. ᾧ 1,Ά}.--- 

ΓΕΝΌ] Ηδυρὶ τεδα5 ΠΝΘΌ, “ρογίοηβ,᾽ “ται οπϑ᾽ (566 8150 οἡ το). ΝἸηςΚ. 

(26--29) Ρτοροβαβ ἴο ἰγδῆβροβα 277: ἴο ἃ ροϑι[ΐοῃ Ὀείοτγε τοὶ, ου ἴῃ στουπαᾶ5 

{παῖ ἴῃς εἰοναίίοη οὗ ΕίΠοΓ ἴο θὲ Οὐδθῃ 15 ἴΠ6 ὈΓΌΡΕΓ οἰϊπηαχ οἱ [ἴῃς 

ὈοοΟΚ, δηὰ {πὶ ΠΝΨῸ 15 1Π6 58 π)6 ἃ5 ὈῸ ἴῃ τοἱ, δῃηὰ ἴῃς βϑᾶπιῈὲ ρδί πεγίης οἵ 

ἰτἱδυΐα ἰδ τπεδηῖ. Ης (ἤδη γεδαβ {πὸ 5. Ἴ2λτὸ ἰπϑίεδα οὗ (πε ρ]., ᾶἀηὰ δπᾶά3 

ἴῃ 11 δὴ δ)]} υϑίοῃ ἴο ϑϑἰθυςΐα 8ἃ5 ἴῃ σδρὶϊαὶ οὗ ἴῃ δωρῖσε. ΑἹ} [815 ἰ5 
υἱζεγὶγ ἔδηοϊζα!. 

ΜΟΒΡΈΘΑΙ ὈΙΒΟΟΝΕΒΒ Α ΡΙΟΤ ΑΟΑΙΝΘῚ ΤῊΗΕ ΚΙΝῸ (2:"-5). 

19. Α4κὦ τυ]ιοη υἱγρίηδ τὐεγὰ δεΐηρ σαϊμεγεά α Ξοσομά {ἐη16]. ΔΝ αΣ 

58 πηδαηΐ ὈΥ ϑεευμα ἰ5. ἃ ογμος ἐμπίογῥγείμρι. (1) ὦ:, Τίγ., Βοη., 
1,Δ0., Μαὶ., Οϑβι., (]., ΗεΖ., Μαυσγ., Κεῖ, ϑεῇυ., αν., Οεὶ., 

ΝΠἃ., ϑδῖτθ., {πῖπηκ οὗ ἃ ρδίεγίηρ {μαὶ [ΟΠ] όννεα τῃ6 βεϊθοιίο οἵ 

ἘΠ ἃ5 Ουδθη; δηά 5ῈΡΡοΟΞβδ, εἰποσ (ῃδἱὶ (ἢ656 ᾿νοσο γιγὶθ το πὰ 

ἃ ἀϊδίδπος 0 σγὶνεα αἴΐοσ [ῃ6 ρᾷη16 ννᾶϑ ὈνΌΓ; οὔ ἴμαΐ ἰῃ6 Κίηρ, 

Αἰ Πουρἢ Πα πηδάς ἘΒΙΠΟΓ Οὐδδη, ννὰ5 ποῖ σοηϊοηΐ ψν] ἢ ΠΟΙ ΟΠΔΓΠΊΒ, 

θυΐ ἀεπιδηαθα σοης πα} ἃ ἔγεϑἢ ΒΌΡΡΙΥ οἱ σοπουθίηθϑ; ογ [π8: 

{π6 σου ΕΓβ, Ὀεΐηρ Ἰεδίουβ οὗ ἘβίΠογ᾿5 ἰηἤμπαεησε, ἰτ]6α ἴο 1684 ΠΪπὶ 

ἴο 56ἰδθοῖ δποίμογ ἔανουσίίε ; οσ, 85 7: πιαϊπίαίηβ, ἰμαὶ Χογχθβ τηδάβ 

[Π15 βεσοηα ραίμοσίηρ 850 85 ἴο γοιι86 Εβί ΕΓ 5 7βδ ουϑυ δηά ἴο ρεὶ 

ΠΟΙ ἴο 611] ἢ6Γ τᾶσθ.0 ὙὉΠὲ οδ]δοϊϊοηβ ἴο (ἢ }5 νον ἀγθ, ἴ[μαϊ 2:9" 

ϑιρροϑίβ {Παΐ ΧΌΓΧΘΟΘ ΜγὙ85 50 ΜΝ 6]} βαι5ϑῆδα ψ ἢ Είμογ [μδἱ ἢς (γἰθὰ 
ΠΟ ΠΕ οδησϊάδῖοβ; δηὰ δὶ ἴῇδγε 15. ἢῸ γβᾶβϑοῃ ΨΥ ἃ ρδί μου ηρ 

αἰΐεγ ΕβίΠ Γ᾽ 5. πηδύτίᾶρα ϑῃοι]α Ὀς οδἰδα ἴῃς σεοομά, ϑ'ποθ ΠΊΔΩΥ͂ 
βδῖπογηρθ πλϑί ἤᾶνα ργοοθαβδά ἰἰ. 

(2) Ὅγιιβ. δπὰ Βεγί. {πἰηκ ἰῃδὶ δεσομά τεΐεγϑ ἴο ἃ ραϊμεγίηρ οἵ 

σοποῦθ!]η65 ἰηΐο [Π6 βοσοπα ἤοι56 οὗ ἰἢ6 νγοπίθη, οἰ 6 Γ δέίοσ νἱβὶῖ- 

ἴῃς ἴῃς Κίῃρ, οὗ δί[6Γ αἰϊοπαϊηρ βίο 5. νεαάϊηρ; θαΐ ΝΥ ἰὴ [15 
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ς856 ϑβουϊὰ πον Ὀὲ ς|16α νἱγρίηδ, ἰπϑίθδα οἱ σοῃσαθίη65, ἃ5 ἰῃ 

2.0 [15 ποὶ ἃ 5: Βης!δηΐ ΔΏΘΥΝΕΓ ἴο 54Υ ἰπαΐ υἱγρὶεδ τη 5 ΟἿΪῪ 

γουῃς ΜΟΠΊΘΠ, ΟΥ̓ ἴπᾶὶ [ΠΟΥ ἅΓα 50 σδ δα Ὀθοδιβα ἴΠῈγ ἡνοσε ἰδίθὶγ 

νΊΓρῖη5. Οσαἰδεν τηυβίὶ αἰ5σοὸ ἤᾶνα ἰῃ6 58ΠΊ6Ὲ 56η56 ἤθΓδ 85 ἰῇ 2: ". 

(23) [ῃ νίενν οὗ ἴῃεϑε ἰδοείβ, ατοῖ., Ναΐ., Μαγ., (Ιεσ., δπιῦ., 

Βοϊὰ (Πδῖ [ἢ Ϊ5 15 ἃ ραγθῃ Ποῖ ς δ] γουηαγκ γοίοστίηρ ἴο ἃ {ἰπ|6 ργανίοιϑ 

ἰο ΕβιΠοΓ 5 τηδυτίαρε. δΝαῖ., Μαγ., (μἰηκ τ[Πδὲ [ΏδΓῈ ννᾶϑ ἃ ϑ πλ 1] Γ 

βαιῃογίηρ οὗ σίγὶβ θεΐογε ναϑῃτὶ τνᾶ5 σμοβεη, δηα (μαἱ δεοομά τοίετϑ 

ἴο ἴἢ6 ραίμογίηρ ἔγοση σῇ ϊο ΕΙΠΕ ννὰ5 ἰδκθῃ. (ἝἸεγ., ἘδιΡ., 

ΒΌΡΡΟΞΒΕ [δὶ (86 ἢγϑὶ ραϊῃογίηρ οσουγτοά ἰὴ [Π6 ρῥγονίηςθϑ, δηὰ (ἢ6 

Βεοοηά δἱ ϑδ.58Α. ΟἸΠΟΥ5 ΒΌΡΡοϑε ἰῃδὶ σεοομα τηθδῇβ ἴῃ6 ϑϑσοοηά 

«ἰειδομτηδηΐ οἱ γίγὶβ [δὶ αγτῖνθα ἴῃ 5384 ἰπ δοσογάδηςε ψι ἢ (ῃς 

ΟΓΕσ οἱ 2"-.. Τα ἀἰηου 65 ἢ [5 νίονν ἀγα [μδΐ οἡ (ἢὨϊ5 ἰη- 

τεγργείδίοη ψῈ μου] ἐχρεςί δὴ τί. ψ ἡ ἢ υἱγρίηδ, βίησς ἴΠοῪ ἤᾶνα 

Ὀδεη τηεηϊϊοηθδα Ὀείογε; ἰῃδὲ ν. "9, σῇ [ΟΠ] ονν5. ἱπαμπηθαϊδίεϊγυ, 

ἄο65 ποὶί γεΐεσγ ἴο (με ραϑί θυΐ ἴο (ῃ6 ργεβϑθηῖ; δηά ἰμδΐ ν. 123 ϑῆοννδ 

1Παἱ [ῃ656 ἀνθηΐβ οσοσυγτοα δἰίοσγ Ἐβίῃοσ θδθοαπιθ Οὐδθηῃ. 

(4) Ἠλαϊὶ., Βασγ., 714, ἀθϑρδὶγ οὗ δὴ ἰηἰογργείδιίοη, δηα ἔοϊονν 

ὦ ἰη ἀεοϊ]είίηρ [μ6 ραββαρε; δαΐ [Π6 ομηϊββίοη Ὁγ ὦ ἀοεβ ποί ργονθ 
{παι ([Π6 ψογάϑ ἀϊάᾷ ποί βἰδῃά ἰῃ ἴῃ οτίσίπαὶ ἑεχὶ, Βαϊ οηἱγ (μαὶ ὥ 
σου]ὰ πλάκα ποίῃϊηρ ουἱϊ οἱ ἴμεα. Ηδυρί αἀεοἰ]είε5 ἴ(ῃ6 ψῇοὶς οὗ 

ν. 19. 25 ἃ Πρ] δορά ρίοβϑ ἴο ν. 3. 

(5) δϊ᾽εζ. Ὄχρίδίῃϑβ (ἢ6 οἰδιιϑα 8ἃ5 ἀἄιε ἰο {π6 οἰ υπηϑη655 οἱ (ῃ6 

Δυῖμοῦ, ὴο ψνδηίθα ἴο 5δὺ ϑβοιηδίῃηρ δροιΐ Μογαβθοδὶ᾽β ἀΐβοον- 

ἐγίηρ ἴῃς ρῥἰοῖ, δηα Κηδνν ηο Ὀεοίίογ νὰν ἴῃ ψῃϊςἢ ἴο ἱπίτοάαςα [{. 

ΠῚ νὰ πλυϑί σἤοοβα Ὀείψθοθη (ἢδ65ε ἰΠθοσί65, ἴμ6 ἄγοϊ ργορ ΌΪΥ ΟΠοΓΚ 

[86 ἰεαϑὶ αἰ θπςσυίγ; Βαϊ ἴΠόγα 5 βίτοηρ στοιηά ἔοσ βιιϑρίείοη ἰῃδϊὶ 

[ἢς ἰεχί ἰ5 σοστγιρὶ (566 οΥ. ηοί6). 

ΝῊ [15 ϑίαίεπηθηΐ ἀροιΐ ἃ ρα πους οὗ νἹγρίῃβ ἰ5. ἱπίγσοάἀυςοά 

αἱ 115 Ροϊηΐ, ἰ5. αἷδο ἃ Ρριιζζίβ. ὅϑοῦιυ. {πη κ5 {πᾶ της σοηξιϑίοῃ 

αἰϊοηἀϊηρ με ἀγγίναὶ οὗ ἴῃ6 ρίτ]ϑ σάνε ἴῃ 6 σοηβρίγαΐογο ἃ σῇδηςς ἴο 

αἴβευι55 {πε ὶγ Ρ] 5 (ν. 3), δηά ρανεὲ Μοσγάδοδὶ ἃ σῆδηςε ἴο οὔϑογνε 
[Π6πΔ ψουΐ Ὀοΐηρ ποίϊςεα, 5ἴησα ΠΘΥ ϑυρροβθα ἰμαΐὶ ἢθ νὰ5 

ΤΛΘΓΟΙΥ Δῃ ΟΓΟΪΏΔΓΥ ΤΊΘΕΙ οὗ ἴῃς ἰῃγοηρ; Ὀὰΐ ἃ σγοννάβα ραία ἰ5 

ΒΌΓΕΪΥ ποῖ (6 ρἷαςα {πᾶΐ σοηβρίγαΐογβ ὑγου]ὰ σἤοοβα ἴογ αἰβοιββίηρ 

Ρἰδῃ5 ἴο ταιγάογ ἴῃς Κίηρ. [{ 5 θει(οῦ ἢ ΚΟ, Εαν., δηα πηοϑβί 

σομητ. ἴο Γοργὰ (Π6 οἰδιι56 ἃ5 ἰῃἰγοαπςρα 50] εἰν ἴοσγ {ΠῸ ΡΓΡοΒα οἵ 
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εἰνίηρ {με {1π|6 οὗ (ῃ6 ἐνεηΐβ. [{ 15 ρᾶγδῖ]οὶ ἰο ἐμ ἐἤοϑδε ἀἄαγ5,ν. 1..-- 

Ῥγμῆο Μογάεοαὶϊ [δι - Ὁ τνα5 ῥργαγίπρ, δηά μανίηρ ροπο ἰοσγί ἢ] τος 
εἰπηρ ἐπ 36 Κιηρ᾽ς ραϊε]. ΤῊΣ νεγϑο- αἰ νι βίοη ἰῃ ΑΙ, ὦ, 3, δηὰ 
τλοϑί ΤΟ ΘΓ νογβί 5 δηα σομη. (γαῖ (ῃ15 οἰδυ56 45 ἴῃς δροάοβίβ 

8Δη4 ἰτδηβϑίαίς, τυΐδη υἱγρίηδ τυογε ραϊμογεώ---Μογάφοαΐ τυας εἰδῆπρ; 

υΐ {πΠ6 58Π16 Ἔχργεββϑίοῃ Ὁ ΓΒ ἰῃ ν. ᾿:, δηα ἴμεγα ἰΐ 5 [ἘΡΟΓΑΙ. 

Ι 5 θοίζοσ, δοσογαϊησίγ, ἢ (45., γϑ., ϑίτα., ἴο τερασγὰά (15 85 
ἃ ϑ6οηα ϑιθογαϊπαίες οἶδιιθο. Υ͂μαὶ Μοσγάθοδὶβ 5ἰησ ἰπῃ {πὸ 

Κιηρ᾽β ραΐε 85 ἴο ἀο ψ|} (ἢ ραιμογίηρ οἱ ΥἹγρίηβ, 15 ηοΐ οἰθᾶσ. 

ἼΠα6 οἷ ά6Γ νϑγϑίοῃβ 8η4] σογλ. ΞΒΊΡΡοβε [ἢδὲ ἢῈ γγᾶ5 ἃ τογδὶ οῇῆςοϊαὶ 

Μὴο ἢδά σἤαγρεα οὗ (ῃ6 τεσερίίοη οἵ [Π6 κἱσὶβ (566 61:9, ψΒοτε (Βς 

Κίηρ Κηονϑ ἰμαΐ ἢδ 5115 ἴῃ (Π6 ραί6), Ὀαΐ [ἢ]15 15 ποΐ ἃ δὶγ ἱπίεσεησα 

ἔγσγοπχ ἴῃ6 ἰεχί. ὅϑοδυ., ΝΥ Π1Ὰ4., {Β1η}κ τμδΐ, ἤθη ἃ σοιάρϑην οἵ ργὶβ 

αιτίνεά, ΡΕΟρΡΪῈ οσγοναθα ἱπίο ἴῃ Κἰηρ᾽β ραῖε ἴο 5ε6ὲ (θη, δῃηά [ῃδὲ 

Μογάξδαδ! ἴοοῖκ [5 ορρογίπηϊγ ἴο ρεηείγαϊες ἔδγίμοσ ἰηἴο ἴΠ6 ραϊδος 

1Π8πῃ 6 οουά οΥαΪΠΑΓΪΥ ρο; Ὀὰΐ (ἢϊ5 Βγροῖ εϑὶβ 18 ὉΠΗΘΟΈΒΒΑσΥ, 

βίποβ ἰῇ 211: ἢ6 νγν4 }|Κ5 ἀδιγ Ὀείογε {πμ6 σουχί οἱ ἴπΠ6 ψοπιεη, δηαᾶ ἴῃ 
25 ς15 δ 5115 ἰὴ (ῃ6 ΚΙηρ᾽β ραΐε θη 20 νἱγρίηϑ ἀγὰ Ὀείῃρ Ὀγουρῃϊ. 

Π νὰ γεραγα 15 οἰδιιϑα 85 ϑυογαϊηδίε, πκὸ (ἢς ἤγϑί, με γα 15 ἢῸ 
Πδοα οἵ 566] Π ΔΥ σαιι58] ἤδχὰ5 ρείννθθη {Π6 ἵἴνο. Τῆς Κίηρ᾽ς 

ξαΐε ἰ5 Ῥγοϑυδοὶν ἃ ἰαγρε ἰογιΠ6α δηΐγδηςε ἴο ἴῃ6 Ρ4]8ς6- ΘΟ οβυγα, 

ΒΌΟἢ 85 θυ ]αίου ἀϊβοονετοα αἱ δυ34Δ. ϑ ἢ ραίε8 ἢᾶνα αἰνναγβ 

Ῥδθῃ υδ6α ἴῃ {με Οτθηΐ 85 σουγίϑ οἱ ι5[ἴσ6 Δη 4 8ἃ5 Ἰουηρίηρ-Ὀ ]Δ 65 

ἴογ {Π6 τίς (5εε 22). Ατί. “"“σαἰε᾽᾽)). Ἐτοιὰ 25 415 ςν. 19 610. 15 

(ο΄. 45- 4) 1ἴ ἀΡΡρϑαγβ [μαὶ [Π15 νγὰβ Μογάβδοδὶ᾽β ἑδνουγιίες δαυηῖ. 

ΤῊΪ5 ϑῆοννβ ἢ ἴο πᾶνε θδθῃ ἃ τηδῃ οὗ ἰεἴϑυσγε, θὰ ποῖ ὨΘΟΘββαγν 

ἃ τογαὶ οῆοϊα]Ι. ΗΙ5 γεᾶβοῃ ἴοσ ϑἰἐἰἰῆρ ἤογα τηδυ πᾶνε Ὀδθη 50 εν 

Ὠἰβ ἀδβίγα ἴο ρίοἰς ὉΡ πδνϑ σοησογηΐηρ ἘΙΠΟΓ (566 25 .). Ηδυρί 

{ΠἰηΚ5 ἰδὲ 6 ΙὩΔΥ ἢᾶνα Ὀδθὴ ἃ ΠΟΥ -ΟΠΔΏΡΟΣ ΠΟ μΪαςοά ἢϊ5 

[4 0]6 Π6ΓΘ. 

20. Εείμον μαά πεοῦεν ἀϊδοϊοσεα 67 ἀδδοομὲ ΜΟΥ ἤεῦ γαςε, ας Μο»- 
ἀεεαὶ μαά φη]οϊηοα μροη μον [Ὁ ἘΠ - ἴο ἔεαγ 66] [ἘΠ -Ἐ ἐνεγν ἀΔγ]. 
ΤὨὮςε βεηΐεηςε θαριη ἢ (86 ἴνγο [οι ροΓαὶ οἰδι1565 ἴῃ ν. 1" 15 Ὀσοΐκεη 

ΟἹ ἴο ᾿ηϑεσγί [15 ραγθηιῃείςδὶ γεηαγκ, νῃ] ἢ ϑἤοννθ γ Μοσάθοδὶ 

51}}} σαΐ δὴ 1ά|6γ ἰῃ (ἢ Κὶηρ᾽5 ραΐε, ΔΙ που ρἢ ὨΪ5 σου βίη Δα Ὀδοοσης 

Οὐδοῃ ; πα αἷθο Ἔχρ δἰὴ5 νὮὩΥ ἢδ σου]ά 5ΘΡῪ ὩΡΟ᾿ ἴῃ6 σοηδβρίγαΐογϑ 

(ν. ") ψιπουζ θείης ἀείεοίςα. 7 εδοθμέ ἴα ἤθγα ρυΐ Ὀεΐογο γαος Ὀ6- 
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σϑυ56 [δε τηδίη ροϊηϊ 15 Εβί Πογ᾿5. γϑ δι ̓ Ο 58 ]Ρ ἰο Μογάδοδὶ (ζ΄. 2"). 

ἈΙτρ. τ3α, 5, τερατὰ [ῃϊ5 85 ἴῃς δροάοϑὶβ οἵ (με βεηΐθηςβ, δηα ἰδ κα 
ἰϊ ἴο τπηδδῃ (Βαϊ, ΔΠουρῇ Χογχοϑ {δα ἴο ἀγουβε Εβίογ᾽5 76 δ᾽ οι ιδΥ 

ΌΥ γμαϊδεγίηρ οἴμοσ ψίγὶβ, γεῖ 5{11 98η6 ἀϊά ῃοΐ τενεδὶ ΠῸῚ οτρίῃ, 

ΚὨσουρῇ Ἰογαὶγ ἰο Μοτγάεοαδὶ, ψῆο 5δΐ ἴῃ {π6ὸ Κιηρβ ραίε. ΤῊΪ5 15 
8. ΝΕΓΥ ἰοτορά ἱπίεγργείδίίοη.--- μέ Εϑίμεν μαά αἰτυαγε οδεγοα ἐδὲ 
ἐρπ)μποοη οὐ Μογάεεαϊ. 

[Φ! - 586 μδὰ ἱκερὶ βα Ὀδιἢ5 δηὰ ἔαϑὶ ἀδυβ, 8η6 δὰ ἰακϑη μεεὰ ἴο ἴῃς 
ἀδγϑβ οἵ πεῖ βερδσαίίοῃ, 886 ῃδὰ δνοϊἀεὰ τῆς 1οοὰ οἵ ἴπε μεδίμεη, δπὰ ῃδὰ 
ποῖ ἀσυηῖϊκ Πμοὶσ της, δηα 5ῆς6 Δα οὐὈϑοσγνοά δ]] ἰῃ6 σοπιηδηἀπιοηΐβ τ ἢ 

15γδοὶ Ε|5} ποσηθη οὐκδὶ ἴο Κεορ, δεοογάϊης ἴο Μοσγάδοβὶ᾽ 8 ἱπβίγυς 1 0}5,] 

[83 -᾿ ἴον 58ῆε ββονεὰ μεγβοῖ υσὰ]ε ἤθη 586 Ὀδσδπηα Οὐυδεη.] 

7ωσὶ ας ιυΐδη ἑτἧς ργεῖυ μὴ ἐπ μὶς ποιὸ [ὦ -ἰ ἀπὰ Ἐβίμογ δά ηοὶ 
σμδηρδα ΒΕΓ ΏΔΏΠΟΓ οἵ 116]. ΤὨΪ5 σοηἰπυδίίοη οὗ ἰῃς ΡΑΓΘη ἢ 6515 

ταβίδίθϑ ἰῃ ροβὶτνε ἔοστῃ [ῃ6 ἰπουρῃϊ οὗ (ῃ6 ργεσδαϊηρ οἶαιιθθ. Τῆς 

ἐπήμηποοη οἵἩ Μογάεξοαϊ ν᾽85, οἱ σοιιγβα, ἴο σοησθαὶ ΠῸΓ σᾶςε, Ποῖ, ἃ5 

Ζ' τ ηῖκς5, ἴο Κϑαρ (ἢ 7 εννῖϑῃ 1,ἂνν, νν ἰσἢ ννουἹὰ ἢᾶνα τοϑυϊ θα ἰῃ 
ἴῃς ἱπητηδαάϊαῖς αἰδο]οβιγα οἱ ΠῸῚ ογρίη. ὍΤὴδ δυῖῃοΥ νυ ἰβῆθ5 5 ἴο 

δαχηίγο ἘϑιΠογ᾽5 8114] οροάϊθησς Ἔνθ δἰΐζοσγ 58η6 ἢδ5 Ὀθοοπια Οὐδθη. 

ΤΩΙ 15 ἱπιρογίδηϊ ἰη [ἢ ἔυγίῃεγ ἀδνοϊορπιοηΐ οὗ (6 ρμἱοῖ. 

21. [7ο58.396 -Ὁ Νοῦν ἴῃς Κίηρ δα ἐπαςίςὰα ἃ ἰανν ἰῃαΐ, νῆδη Ὦς 8841 ὑροηῃ 

ἷς ἴὭτοπε, ποης οὗ 8 πουβεμοϊα 5ῃου]αὰ ἀρρσγοδοῦ δίτα, νϊβουΐ Ρεΐης 
οΔ]1ςἀ; δῃηὰ τθση ψἱἢ ἀΧα8 ϑυστουηαεα ἢϊ5 Ἰῃγοπα γοδαγ ἴο ουἱϊ ἀοννῃ ΒΩΥ 
(δὲ δρρτοδοῃεὰ ἴπε (ἤγοπς ψἱμουΐ ἃ βυπηπιοθβ. Τῆς Κίηρ, μούενεσ, 
88ῖ ἢ ἃ σοϊίάδθη βεορῖσγε ἱῃ ἢἷ8 Βαηα; δπὰ νῆεη ἢς ψυἱϑηθα ἴο βᾶνὸ ΔΠῪ 

οπο ψο σϑπῈ ὕπς8}}6, μα Ὠοϊὰ ἱ ουἱ ἴο Ὠϊπι; δηὰα δὲ ἴῃδῖ ἰουςποὰ ἰΐ 

ν85 8846 (οἷ. 4.1): Ὀυϊ ἐπουμῇ οὗ [815 πηδίϊοσ.) 

71ηπ|Ίπο5ε ἀαγς ευπὴϊο Μογάφεαϊ τσας εἰ δἕηρ [δι - ἴῃ τ[ῃ6 βαημοάτίη 
ΜΏΪΟΒ Ἐβίμογ δα εϑίδὈ ἰ5η6α ἔοῦ Πεγβο ἢ ἐμ 6 Κὶπρ᾽ς ρα!εῖ. 

ΤὨΪΐϊβ 15 ἃ τεϑυχηρίίοη οὗ (με βεηΐεηςε Ὀδριη ἴῃ ν. 13, Ὀὰϊ ἰηΐογ- 

τυρίο ὈΥ ἴπε Ῥαγθη Π 6515 ἰῃ ν. 3. 15 ἐδμιοδα ἀαγ5 ΠΟΥΓΟΒΡΟΠ 5 (ο 

απά τυΐπεη υἱγρίηδ τὐεγὸ δεῖηρ ραϊμεγεά. ὙὨδ βεσοηά οἶδυδε 5 [ῃ6 

58 Π16 ἰῃ Ὀοΐῇῃ νν.-Ο͵πἼλριπαη αμά Τεγεδῖ, ἰμ6 πυο γογαΐ σμμπμοῆς, 

[3 - ἀοογκεορεῖβ δἱ (π6 δπίγδηςα οὗ (Π6 ρα]δςα,] τὐῆο ρμαγάφα ἐ᾿ι6 
ἐπι γεσλοϊά, [ἴθι - ποιϊοοα {5 δπὰ πιοὶ ἰορθίμοῦ 814] τὐεγέ αΡΡΥΥ 

[ὦ - Ῥδοδιιβε Μογάεοδί ννὰ5 ργοπιοίεα]. 
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[Φ! -᾿ Απά (ΠΟΥ 5αἱὰ οηε ἰο ἀποίμεγ: Πόοοβ ποῖ πε Οὐδοη τὶ τἢ {πὸ ςοη- 
βεηΐ οὗ πε Κὶηρ 56εἰ ἴο τείονε υ8 πα ἴο ρυὶ Μογαδςοδὶ ἴῃ οὖγ ρῥἷαςεὺ 

1 ἰ5 ποῖ ἔαὶγ ἴο γεπῖονε ἔἴνῸ ΟΠ ΘΓ ἴῃ ΟΥΟΟΓ ἴο ϑυϊδίαϊς οθθ. ὙΤΠε 

(ΠΥ ἴοοκ σουπδεὶ ἴῃ {πεῖσ ἰδησιαχο.) [Μ|Έρ. τ3ὸ -ἰ Βίρίθδη δπὰ Το γοϑἢ 
ἍΕΙΕ ΤἌγβεοβ Δηα βροόῖο ἴῃς Τάγϑεο ἰδησίασε, ἀηα ΠΟῪ 5δἰὰ οπα ἴο ἴδε 

οἴδοῦ: δῖπος [15 (Εβί μου) ἢ85 σοπῖα ἴο σουσί γα σδῃ βεῖ ὩΟ 56θρ δῖ ηἰρδϊ; 

{πεογοίοσε Ἰἰεῖ ὰ5 ρυϊ ροΐβοη ἱπῖο ἴῃς Καὶ ηρ᾽5 ἀτίηϊς, [μδἴ ἢς τῇδυ ἀἷθ. ὙΒΟΥῪ 

ἀϊά ποῖ Κπον ἰδὲ Μοτσγαεοδὶ Ὀεϊοηρθοα ἴο ἴπ6ὸ τεδὶ ϑαμπμοάσίη, Ἔνεσν 
ΤΟΥ οὗ ψὩϊςἢ υπάεγβίοοα 70 ἰδηρσιιαρεβ (ϑι τα] υῖγ ζ12).}] [70ο5. 397 -Ἐ 
Απηα ΒΑγῃδΌδζΖιβ, ἃ εν, ἃ βεγσνδηΐ οὗ οπμς οὗ ἴπ6 δυπυςῃβ, Ὀεοοταϊην 

ἄτνασα οὗ ἴῃς ῥἱοῖ, τενεδὶβα ἱΐῖο ἴπὸ υηο]ς οὗ (πε Κὶηρ᾿β ντς;] [ὦ (4.13) -Ἐ 
δηά ἢς πεζὰ {πεῖν ἀἰβουβϑίοηβ δηὰ ἱηνεϑιϊζαῖϊςα {πεῖν ϑοθπγ65 δηὰ ἰδαγηδὰ 
1Π6 πὶ (ϑισα ]Υγ 1, ἴῃ 413). 

Απάὰ ἐμὸν βομρὶμε [δηι - ἴο ρῖνε ἃ ἀεδάϊγ ροΐβοη ἴο Ουδθη Ἐβίμεογ 
86] ἰο ἰαγν μαπάς οπ Κίηρ Χενχος [Π, 3:8! -ἰ ξἴο 5αγ Ηἰπι)] [Ὁ - ἢ 
[ῃ6 ϑ'νογά ἰῃ ἢΪ5 6 α-ο διε η]. ΤΣ οδ]θεὶ οὗ 811} {πΠ656 δ! οῃς 

ἰ5 ἴο ἜΧρ]δἰη ΨΥ Βίρίμδῃ δηα Το γοϑῃ ΨΟΓῈ ΔΠΡΤΥ ἢ (ἢ Κίηρ. 

ὦ δηὰ Ζ' ἐπἰηκ ἐμαὶ ᾿ξ ννγαβ θδοαιβε οἵ (ἢ ῥσγομηοίίΐοη οἵ Μογάεοαὶ, 
50 ΤΙγ., Πσαυβ., αἱ, Μερ. Ὠο]α5 [δὶ Ἔα ]ουϑυ οὗ Εβίμοσ νγὰ5 (6 σδιι56. 

ΟἸμογβ ἤᾶνε ϑυρροβθα ἰμδὶ (ῃ6 ἔνο δυηυςσῃθ νΈγα ἔτη 45 οἱ ν᾽ δϑῃιὶ 

πα ταβϑθηϊθα ΠῈῚ ἀερταάαδίίοη. 1,ὯΡ., Μεῃ., (Ιδγ., βϑῃρροβε ἰῃδί 

115 ννὰ5 ραγί οὗ ἃ ρἰοί οἵ Ηδγηδηῃ ἴο βεῖζε ἴῃ6 ἴξσγομδ (ς΄. 651). 

Οει. Ὀγίηρβ ἴπ6 ΔηρΡΟΓ ἰηἴο σοπηβοίίοῃ ψν ἢ [ῃ6 ραιῃοσίηρ οὗ νἱγ- 
δἰη5 (ν. 19), ἀῃα {π|ηΚ5 ἰῃδὲ [ἤδη (Π6 ννῖϑῃθ5 οἵ ἴῃς δυμυσἢβ νΕσα 

{πννατίεα. ὙΤἢδ δυΐποῦ ρῖνεβ πὸ ἱπαϊςαίίοη οἱ ἢΐβ8 ορίπίοῃ. Οἡ 

Βὶρίπαη ἀϑπὰ Τεγοοῖ, 5εῈὲ ἢ. ὅ6φ. 7ΤἼε ἔπυο γογαὶ επμοΐ, ποῖ ἔπυὸ 

οὔ 116 ΚΊηρ᾽ς5 οπμπαγιδογίαΐηδ, ἃ5 ΑΝ. δῃῇῃὰ ΕΝ. Το ἐμγεσμοίά Μ᾿ ὨΪΟῆ 

1π656 δυημιςἢβ ρυδαγαθρα τνὰ8 Ῥγοϑι μηδ [ῖΠ6 οηΐγαημοα ἴο [δε 

Κιηρβ ρῥγίναϊε δραγίμηθηίβ. ΤΏΘΥ ννοσα ἴῃς τηοβί {γιβίθα τναίςἢ- 

τθη; δηά, {πογείογθ, ἰπεῖγ ἰγοάϑθοῦ ννὰ5 ἀουΙΥ ἀδηρογοιβ. 16} 

μαπάς οη, ἰἴϊ. δοπὰ ον α παπά προη, ἰ5 ἰῃ6 βαυϊναϊεηΐ οἱ ζὴἠΐ ((΄. 
Οη. 327}3.ϑᾧ01Δ 5. 2471: 1). ΘΌΓΙ σοῃϑρίγαοῖθθ Μ ΓῈ σοϊητηοῃ ἰη ἴῃ6 

δηςϊοηΐ Οτθηΐῖ, δηὰ ψεσγα ἴΠ6 ΟἿΪγ ψἂν ἴο ρεῖ τά οἱ 84 ἀδβροί. 

ϑόνογαὶ οἱ ἴΠε6 Κίηρβ οἱ [ἀδῇ δηά οὗ βγδδὶ ρογιϑῃθα ἴῃ (ἢ15 νὰν 

(ςζ. τ Κα. τς 1652 Κ. 01} 1510..36. 2133); 4150 οὗ Π)απηδϑβοι5 (2 Κ. 85), 

Δη4 Αϑβογτία (2 Κ. 197). Χογσχοϑ Ὠἰ 156} Ῥογιβηθα [Ὠγου ἢ ϑυςῇ 

ἃ Ποηβρίγασυ (Π]1οα. 51ς. χὶ. 69, 1; (ίδϑίαβ, βεγϑ. 20), 8Ὧῃηὰ ἃ [ἴκῈ 

[αϊα Ὀεῖε}} Ατίαχογχθα Οςἢι5. 
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22. Απά τὸ αὔάαΐγ δέζανιε ἔποιυη ἰο λΙογάφεαὶ [ζ: - Ἰπτουρῇ ἃ 
Βοὶγ 5ρί τ] [ζ τ - θοσδυθα ἢθ ννὰβ 8016 ἰο ϑρεαῖκ 70 ἰδηριᾶγεθβῖ]. 

Ηον Μογάεδοδιὶ Κπον (Πἰ5 ρ]οὶ, Ἐξ ἐοεβ ποὶ 58αγ. ὙΠῸ δαάάϊιἰοῃβ 

ΒΌΡΡΙΥ ἃ νδιῖεῖν οὗ τράϑοῆβ. ὍΤῆδ σοπΊπι. ἢᾶνα σοπ]οοίιγοα (δὶ 

ἢς ονεγῃθασγαά ἴῃς σοηνογβαίίοη οὗ ἴπΠ6 δυηυσῇβ θδσδιιδα ἢ βαΐ ἴῃ 

ἴῃς Κιηρ᾽β ραῖς, θυϊ (Π15 νου] ηοΐ Ὀ6 ἃ [ἰΚεὶγ ρῥαςα ἴογ ἴῃς σοη- 

ςοςσϊηρ οἵ ἃ ροί. Μογαάεδοδὶ᾽β βίης ἴῃ (6 σαῖς ἢᾶ5 ἢηο Οἴογ σοη- 

πρδοιίοη ΜΠ (ἢ15 ν. (ἢ8ὴ 85 δῇ ἱπαϊςδίίοη οἱ [{1π|6.---Α)ηὰ [1, -Ὁ 
Βανίηρ σοπϑιἀογοα νν 6 ]},] 6 αἱδεἰοδοά 1! ἰο Οπδεη Ἐσίδεν, ἀπά ΕΞ Π ον 

ἰοἱ ἃ ἐ! ἰο ἐμὲ Κίηρ [δ - ἀπά ἴἴ ννᾶβ ννυ!τ[6Π] ἐν 6 παρ οὔ Μονάφοαϊ 
[3 - ννΒο Πιδά τερογίθα 1ῃ6 πιδίίεγ ἴο μετ]. Μογάσδοαδί 51}}} τηδη- 

Δρεά ἴο Κϑδρ ἴῃ σοσηγηυηϊοδίίοη ἢ ἘΞΙΠΟΓ, ἄνθη δἰΐζεσ 5ὴῆ6 Πδά 

Ὀεοοτηὴα Οὐδρῃ; Ρυΐϊ Ποὺ [Π]15 ννᾶβ8 ἄοῃθ, οὔ ον ἰἴ σου] Ὀς σαττιοα 

οὐ ψἱϊμουΐ τονθδ ηρ ΕΒ ΠΟΓ 5 τὰς, {ἴπ6 δυΐμποσ ἀθθβ ποῖ οχρ]αϊη. 

ἹΜΜογάρδςοδὶ νγᾶ58 νγν 6 }] Κπόοννῃ ἴο Ὀ6 ἃ [δνὺ (25 34. " σ'3 610): Δη6, [{ Πα 

υϑεα ἴῃς Οὐδοὴ ἴο σοπηπιηϊςαῖς ἢϊ5. ᾿π 6] ΠΙρεῆςα ἴο {πε Κίηρ, 

1 πχυδὲ ἤᾶνε Ὀδεὴ ςοη͵]οοϊυγεά (Ππαὶ {ΠῈγΥ γεγο σοϊαίϊθα. [1 15 

αἰβο αγσγά ἴο υπάογϑίδηα ἤονν Χογχος σου Ἱὰ ἤᾶνε [ογροϊΐθη 50 

ῬΓΟΙΏΡΕΪΝ (65), { [ἴ8Ὲ ποὺ οἵ {Π15 ργεαΐ ϑδονίςθ δᾶ ὕθεη 

σοτητηηϊςαῖοα ὈΥ 16 Οὐδοη. Ἡδαρὶ 8ο0]νεθ (ῃ6 αἰ βησ αν Ὀγ 

Ἑσμδηρίηρ ἴδε ἰοχί οἱ ἴῃ ν. ἴο τοδᾶά, Ἅ"απᾶ ἢδς αἰβοϊοβεα ἰἰὶ ἴο 

Ἠδτηδη, ξοη οὗ Ηδηγηεάδίῃα, πε σορῖίε, Κοαροσ οἱ {πε ἰῃγεβῆ- 

οἰ (5ε6 ποίε). 

29. [05.395 ΓΟ Απά τἴῃ6 Κίηρ νγᾶϑ δ αγπ)θα] απά ἐπ αὔάαΐγ τυὰς 
ἐπυεσραίοα απά τυας Τομπὰ [δι -Ἑ ἴτὰθ,] απ [(Ὁ 1, -Ε Βανίηρ οοη- 
ε556 4,1] δοίῃ οὔ ἐμδηι τὐεγὸ μαηπρεά ἩΡροη ἃ ραϊϊοιυ5]. (7. τ". 6. 

η". 19 81 ρι8.....1. ΤΠς ψνοχγά ἰγδηϑίαϊεα ραϊοιυς ἰ5 111. ἐγεα οὐ ῥοίο; 

Ὦοηςσα ἰἰ Βᾶ9 Ὀδθη πίετε (Πδὲ ᾿τρδ]ϊηρ 15 πιθδηὶ (50 [, ἰῃ 61", 

Ἡδυρι). 705., ῷ, 3, αἱ. τη Κ οὗ ογυςϊχίοη (ο΄. Εν), θαϊ οι οὗ 
ἴΠε656 τηϑίῃοαβ οἱ ἜἘχϑουτοη 5θαπὶ ἴο Ὀ6 ργεοϊμάδα ὃγ {πὸ ἕαςϊ (ῃαΐ 

ἐμιε γε οὗ ς" 15 ξο οἰιδ115 Π'ρῃ. ΤΠ σδῃ ΟὨΪγΥ Πᾶνα θδθη ἃ ρδ]]ονν5. 

[05.399 - Βυϊΐ δἱ (Παὶ {{π|Ὲ ἢς γᾶν πὸ τενασζγὰ ἴο Μίογάοσαι ννῆο 

μδὰ Ὀεδῃ {Π6 τηθδῃβ οἵ ἢΐ5 6βοᾶρε, οἡἹ]ν] [1, - Χεγχοβ,] [Ὁ -Ἐ τΠ6 
Κιίηρ, σοιηηδη666] [[ο05. -Ε [Π6 5οτθ65 ἴο γεσογά ἢἰὶβ παππε] απα 1 

τῦας ευγίδοη [(Ὁ -Ὁ Ἐἴοτ ἃ τρθπιογία}]] ἐπ 4116 δοοῖκ οὐ {Π|ὸ εἰγοπίεϊος 

[5! - ΕΟ ννὰβ. τεδὰ ςοηίίπι4}}}}] δρίογε {16 Κύιρ [Ὁ -- νπἢ 
Ργαῖϑε σοῃοογηίηρ ἴῃ ροοά ν}}} οἱ Μοτγάροβὶ.) [Ὁ 1, (Α192) - Απὰ 
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ἴὴ6 Κη σοτημηδηάεα (μ4ἰ Μογάδοδὶι βῃου!ὰ βεγνε ἰῇ ἴῃς Κιηρ᾽β 

οοὐυσί ἀηὰ 5ῃμουϊὰ συαγὰ ἜνοσῪ ἀοοῦ ΡΌΡ] ον. Απά δὲ ρψᾶνε τὴ 

σἰ[15 οἡ δοοουηΐ οὗ [115] [05. - 45 [βου σῇ ἢ6 ΨΈΓα ἃ πιοβί ἰπἴ]- 

ταῖς {τὶεηὰ οἱ ἴδς Κὶηρ.)] ΝῺΥ Μοχγάδοδὶ βῃουϊὰ ποῖ ᾶνὲ Ὀθεῃ 

τεννδγάθα δἱ οῇςς, θυΐϊ ἢΪ5 5εσνίςθϑ ΓΘ ΓΕΪΎ τοοογαθα ἰῃ (86 Δῃηη 415, 
ῖ5 Ββαγὰ ἴο υῃμάογϑίδηδ, 1, ΓΑΓῪ ταῖβοσ [ΠΔη Ὠἰβίογι δὶ σοηβίθσ- 

αἰΐοηβ ἢᾶνα Παγα βῃδρϑά [ῃ6 πατγαίϊνε. (ὗ βοῖνεβ ἴῃ αἰ συγ ὈῪ 
ἰηβοσγίίηρς τουνασγάβ. ὙΤΠα δοοὶ οἵ ἐπε σἠγομίοίες, 11ϊ. δοοὶ οἵ ἐἤξ αεἷς 

οἵ πε ἀαγ5, ννἃ5 ἃ βογί οὗ τουδὶ ἀἰδσζγ γεσογαϊηρ πη πΊΌγ  ὉΪ6Ὲ ἐνεηῖβ 

(6! το"). ϑυςἢ δηηδ]5 ψεσε κερί Ὀγ {6 δῃηςοϊθηΐ ᾿ἰηρβ οἱ Βδαρυ- 

Ἰοηΐαὰ δηὰᾷ Αβϑυτῖα, ΌΥῪ ἰῃῈὸ Ἡρῦγον Κίηρβ (1 Κ. 14," 15] δὰ 

οἵϊ.), δηᾷ Ὀγ ἰῃς Κίηρβ οἱ Ῥεγβία (ΕΖ. 4.5; Ηδγ. νἱ}. τοο; νἱῖϊ. ὃς, 

φο; Πιοά. 5ὶς. 11. 32). Βείογε ἐμὲ Κρ ἱηάϊςαῖθβ ἴῃδὶ ἴδε δη- 

8195 ΨΕΓῈ Καρί ἴῃ ἢΪ5 δραγίπηθηΐβ, 50 (ἢδὶ δηγίμίηρ ἱπιρογίδηϊ 

τηὶρῃὶ αἵ οὔςς Ὀδ Ἰοἰ(εἀ ἀονῃ (ο΄. 6.). Ἡδυρί Δι᾿ ΓΑΣΪΥ ἴΓ8ῃ5- 

Ιαῖεβ “δἱ 1ῃ6 αἀἴϑροβϑδὶ οἵ {μ6ὸ Κιηγ, δυΐ τ. (Πε ραβϑαρδϑ 7 οἰϊοὰ 

ἴγοτῃ Ηδγ. ᾿ 

19. οπι. ἷ,.-- Ὁ -- Ὑ2Ρ 521] οὔχ. ὦ 3; (92 868 υπάογ 3): - εἰ οοηργε- 
ξαγερμν 3: -- χ,Αὔδὴ Ὁ: μεγμδρβ ἰηβίεδα οὗ ΠΝ “8 βεοοπὰ {{π|6,᾿ νὰ 
8βῃοιυ]ὰ τεδὰ γοῦ “αἰβετγεηῖ, ναγίουβ᾽ (ο΄. 11 48).--τ ')Ύ 01] οἵα. ) 9.--- 
2Φ] Πεγε ΟἿἹ]Υ͂ ἰῃ Ὀοοὶς ψτι τε ἀείεοίίνεϊγ, ΑΙ: ἐθεράπευεν ὦ: «ἀεδαὲ 
Φ:.--- 905] οὔ. ὦ (93Ὁ 85 ὑπάεσ 3). 

20. οὔ. 1. Ἡδυρὶ ἀεϊεῖεβ ἴδε ψοὶς ν. 858 τηδθ ὕρ οὗ ἴτγο ἰογ δ Υ 
Εἰοβ863 ἴο ᾿51 1 ὉΦ2 Ἴ»Ὁ ἼΣΟΝ ἼΌΝΡΙ ν. 3.-- 0} ΕἸ ἐρΆ. ρῖς. ἔ. ἐχργεβϑ- 
ἱης ἴῃς σοηππυδηςς οὗ Ε᾽.᾽8 γεΐα588] ἴο ἴ6]1 μδγ οτἱσίη (τ΄. δὰ. δὲ τογά, 
ττῦ () --- ΠῺΣ» ΓΝ] οἵα. ὦ (εχς. ο3ὃ 8).--- ὭΝΟ] ονερέα Ἧ,: ἃ ἰαΐε ποσὰ, 85 
ἷπ 11} ΟἿΞ,--τ 501} ἐδΐε 3: αὐτοῦ ὦ: οπι. 81.--- ἼΓΟΝ] οπι. ὦ ἢ;.--- Ὁ} 
ποιεῖν (6: Ξτεγυατγεί Ὦ).-- Δ) 2] οἵ. ὦ ΚΣ (εχς. οὃ 3). 

21. οτι. 1,.-τ Ἴ ὉΠ -- ὈΝ.2] οπι. 46: ἕως τῆς νυκτός καὶ ἡσύχασεν Μαρ- 
δοχαῖος ἐν τῇ αὐλῇ (ὦ (Α11..): ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ὕπνωσε Μαρδοχαῖος ἐν τῇ 

αὐλῇ τοῦ βασιλέως 1, (ΑΑ"1).-- ὍΝὉ2] ΡΓ. ο 49.-- )Ὑ 01} οὔὰ. 1 4“7.-- ΣΡ] ὑσ. 

καὶ Φ Ὁ: οι. ἢ: μετὰ ῷ (Α.3)1, (Α:3. ὙὍῆε νὉ. ἰβ5. βἰησιΐοες Ὀεοαυϑε ἰΐ 
Ρτεοςά65 ἴμε ἴννο 51:0] οἴ5.--- Ὁ νἼο Ὸ] Ηδυρὶ ἀεἰεῖεβ ἔγοσα [818 σοῆπες- 

ἴοη δηὰ ἰηβογίβ ἴῃ ἴῃς Ἔηθηααϑὰ ἰεχί οὗ ν. 3, ου ἴ86 στουπά παῖ ΦΠΊ 1Γ..2 
5 [ῃ6 σοττοςΐ ἰοχὶ ἴῃ 119 Ἰηβίοδα οὗ Ν.ΣΣΝῚ ΝΙ22, δπὰ [πδῖ ἰῃ τἴ9 [5656 ἃσε 

Ροάγ-βεγνδηῖβ οὗ ἴῃ Κίηρ, ποῖ ἀοοτγ- θοροῦ (8ε6 Ὁ. 6)). Τῆε ρῥγεβεηῖ 

ἰεχὶ ἰβ ϑυρροτίεα ΌΥ 811 {πε Κτββ. Ἔχοερὶ ἴ,.--- 05] τὴν αὐλήν ὦ (4:3): 

αἰγέμηι Ὦ, (Α11).--οὐϑρ 3] ἩΖ 53.) ΒΔ.----ο ποῦ] ἀποκτεῖναι (ῷ Ε;.---σπικ] 

50 Ος.: ΦΊΙΨηΝ Οτ.: οὔ. 44, τοό 3;: Ηδυρὶ ἀε]εῖεϑ. 

22, Ομ. [1,..--- )Ὑ 9 - ΚΞ} καὶ ὑπέδειξεν τῷ βασιλεῖ περὶ αὐτῶν (ἦ 
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(Α:32): εὖ δὲ φρονήσας ὁ Μαρδοχαῖος ἀτήγγειλε περὶ αὐτῶν 1, (Α12) .--- Ὼ} 

« αὐτὸν ,48 Ο: - Μαγάοολισις Ἧϊ.---ο ὙῸ -- ΝΥ] οἵὰ. ὦ ἰῃ 4.8, 1, ἴῃ Α12. 

--τῖυύτνο-- το νὉ] ἰηβίεδα οἱ [ῃ]8 Ηδυρὶ βυδβεϊϊυϊεβ ΝΠ ΜΓ 12 Ἰοτῦ 
ΠΌΠ Ὁ ΛΟΦΨΌ, δηὰ αἵϊεσ ν. 9 ἢθς ἰπβογίβ 2 Π ὍΔ ὈΥῊΟ 32 »ῈῪ μὸ ἼΠΟΠΙ. 
ΗΪ5 τϑδβοῃβ ἃγοα, [μαὶ ἴῃς Κὶπρ᾽β περίεςϊ οὗ Μοτγάσδςδὶ ἰβ ἱπεχρὶςδῖϊο, ἰ 
ἴῃ!ε πὲνβ οὗ 815 βεσνίοςα ν5 τερογίεα ΌΥ Οὐδοη Ἐβίμοσ μογβεὶζ, ἃ5 ἴῃς 

Ῥγοβεηῖ ἰεχῖ τεϊδῖθβ, δηὰ [μδὶ με βιιϑεσυθηΐ δοϊίοη οὗ {π6 Ὀοοὶς Ὀδοοι68 

ΟἸδαγοσ, ἢ τὰ βυρροβε [μὲ Μοσάεςαὶ ἰο]Ϊὰ Ηδιηδη οὗ ἴῃς μ]οῖ, δηα {πδὶ 
186 Ἰδῖζεγ ἱοοὶς ἴῃς ογεαϊϊ οὗ (6 ἀϊϑοονογγυ ἴο Ὠἰπι861] 1. ὙΤὨῖ5 ψ1}} ἐχρ δίῃ 

ΨὮΥ Ἠδπιδη νγν88 Ἵχαὶ θα (31.), ὮΥ Μοσάεοδὶ γτεΐυϑεά ἴο ον ἀονῃ ἴο 
ἷπὶ (332), Δηὰ ΨΥ Ηδιηδη νγὰ5 αἰταϊὰ ἴο ρυΐϊ Μοσάεοδὶ ἴο ἀεδίῃ δὶ οὔςς 

(Βαυρῖ, Ῥωγένε, ἢ. 3)). -«ἾΤε (ΠΘΟΓΥ 18 ἰηρσεηίουβ, Ὀυϊ 8 ΏΟΙΙΥ πη- 

ΒΡΡοτσγίεα Ὦγ ἴδῃς Ὗτβ8., 81} οὗ ψ Ὡς ἢ ΟΒῸΣ 50 Ὀϑιδητ}}ν ἴΠ6 88π|6 ἰεχὶ 85 

Ὦ. Τὶ 15 υηβαίε ἴο δϑϑυτηθς ἴμδὶ [πὸ ἱποοῃβίβίθηςϊθϑ τῇς Ῥγοίεβϑογ 

Ἡδυρὶ ννου]ὰ ἢάᾶνε δνοϊάεά, 1 με δα τυυιϊίεη ἴῃς Βοοῖ οὗ Ἐϑῖ., γασα ἤδοθϑ- 

ΒΑΤῚΪ ἀνοϊάδα ὈγΥ ἴῃς δυΐμοσ. Μοσϑονεσ, {85 [ΠΕΟΥῪ ἀοοϑ ποῖ γτεῦλονς 81] 

ἀϊβηου 65. 1ή, 85 Ἡδυρὶ δβϑϑυπηθβ, Μοσάθοδὶ᾽β βεσνίος τνγᾶβϑ τσὶ το ἴῃ ἴῃς 

ΤΟΥΔῚ] ςὨτοηίοϊε (23 61 {.), (θη 1ἴ νου] ἢάνε Ὀεδη ἱπιροϑϑὶ]ε ἔοσ ΗδπΊδη 

ἴο εἰαΐπι ἴῃς Βοηουγ οὗ ἀἰβεονετγίηρ [με Ρἱοῖ ἔοσ Ἀϊπ156]1.---ο Π290] οπι. ὦ 31 
(εχε. ο3ὃ Ἔ).-- ΛΌΝΙΥΙ οἵ. ἼΌΝΠ 33.--- ἼΓΟΝ] αὐτῇ (ὦ: ἡ βασιλίσσα Α: ἡϊϊα 3 
--Ἴθ0Ὁ] -Ἰ ᾿Αρταξέρξῃ κ 5. 5 τὰς Α, 93 -ξ-. τ) Ὑ ὉΨ2] τὰ τῆς ἐπιβουλῆς ὦ: 
εἰ πονπεη Μαγάοολαὶ Ἧ;. 

23. οἱ. Ϊ,.--- ΝΥΌ)) - 02.) οπὶ. 44, τού.--- ΦΡ2.} - ὁ βασιλεύς ῷ.--- 

Ἃ2Ἴ] τοὺς δύο εὐνούχους .--- ΝΥὉ"}} καὶ εὕρε τοὺς λόγους Μαρδοχαίον 

Ι, (Α")): εἰ ἐπυεπὶ! οἷς Ἧι: οτὰ. (ὦ: -᾿ καὶ ὁμολογήσαντες ῷ (Α:9), Ὦ; (Α19): 
-«Ἑ καὶ ὁμολογήσαντες οἱ εὐνοῦχοι 1, (Α1}).--α γ.»] ἀπήχθησαν ὁ (Α19), 
Ι, (Α1}).--γν Ὁ»] οἵὰ. ὦ 31.--- 2γ9»} »ναπάδαίμηι 65ὶ κἰδίονίἐς εἰ ἰσαάέμεηι 

3: «5.» 1Ἰο (Ὁ: καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς καταχωρίσαι εἰς μνημόσυνον 
Φ: καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς εἰς μνημόσυνον Φ (Α:}): καὶ ἔγραψεν '᾽Ασσυ- 
ρος ὁ βασιλεὺς, (Α2): εἰ Ξτογίρίμηι ἐπὶ νεοπογίαϊς Ἐ!.---- ὙΌΣ -- 003] ἐν τῇ 
βασιλικῇ βιβλιοθήκῃ (ὦ: τοὺς λόγους τούτους ὦ (Α5): περὶ τῶν λόγων 

τούτων 1, (Α15): ἱερὶς Ὧι: -ἰ ὑπὲρ τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίον ἐν ἐγκωμίῳ : 

- καὶ ἐπέταξεν (ἐνετείλατο 1,) ὁ βασιλεὺς (-- περὶ τοῦ 1,), Μαρδοχαίῳ 

(Μαρδοχαίον 1,) θεραπεύειν (-- αὐτὸν 1,) ἐν τῇ αὐλῇ (- Τοῦ βασιλέως 

καὶ πᾶσαν θύραν ἐπιφανῶς τηρεῖν 1,) καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόματα (οτι. 1)) 

περὶ τούτων Φᾧ (Α.5)1, (Α1.). Αροοοτγαϊηρ ἴο ΠςΚ. (4. τϊ. 5), νν. 3:-5 

ἃ: ἴῃ {πεῖν σὶρῃῖ ρας ἴη ὦ, δηὰ {δεῖν ἰηϑοσίίοη Βοσα ἰβ ἃ ψίοββ. δ᾽ πιὶ- 

ἰατὶγ Ἑτοὶ, Ῥωγῖηι, Ὁ. 22. 
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ἩΑΜΑΝ᾿ ΕΠΓΕΝΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΗἸΙΡ ΡΙΟΤ (3:-.415. 

ΗΑΜΑΝ 15 ΕΧΑΙΤΕΡ ΑΝῸ ΑΙ1, ΜῈΝ ΑΒΕ ΚΕΟΌΙΒΕ. ΤῸ ΒΟῪ ΠΟΥ͂Ν 
ΤΟ ΗΜ (3::35). 

1.{Π| Ὁ --ἰ Απὰ ἰΐ οᾶτηε ἰο ρ455] αἴεγ {ξι656 ευεν,5]. ΤῊΪΚ5 ἰ5 ἃ 
νᾶρας ᾿παϊοδίίϊοη οἱ ἃ ἰαἴεσ ἀδίε (τ΄. 21). ΤΪ5 πιᾶὺ να μαρρεηθὰ 

ἂἴ ΔΩΥ {ἰπ6 θεΐννθεη (Π6 βενθηῖῃ δηὰ (Π6 ἔνε [ἢ γεᾶγ οἱ Χογχοβ 

(2: 3}). 
[Φ! -ΕὝΤΠΕ ππεάϑυσε οὗ ᾿υάρστηεηὶ σᾶτὴς Ὀεΐογε ἴῃς Ιοτὰ οὗ [ες σοὶς 

νου] ὰ δηὰ βροΐζε ἴπυ5: Ὠ᾽ὰ ποῖ ἴῃς νἱοκεὰ Ηδιδη οοπῖε ἄονῃ ἔτγοτι 

ϑ58 ἴο [ΘΓΌΒΔΙΕΙ ἰῃ Ογάεσ ἴο Πἰηάεν ἴπῈ Ὀυϊάϊηρ οὗ ἴδε ουδὲ οὗ (ὮγῪ 

ΘϑησίδΓΥ ἢ Ὀυϊ ὈοΒοΪὰ ον μον] Κὴηρ Χεγχες τιαρπϊβεὰ Η ἀνπκᾶη, 50» 

οὕ Ἡανινιἀμαϊμᾶ, 6 Α γαρίίε, [3 -ἰ Ἐ5οηὴ οὗ ϑδάάδ, ϑοὴ οὗ Κυζα, ϑοῃ οὗ 
ΕἸΙΡΏδίος, ϑοὸη οὗ Ὠοβ, βοὴ οὗ Ὠ[ίοϑβοϑ, βοὴ οὗ Ῥεοζοβϑ, ϑοὴ οὗ Μαίδάδῃ, 

βοῇ οὗ Βα] 'δαάδῃ, βοὴ οὗ Απίϊπιοσοβ, βοὴ οὗ Ηδάτσοβ, ϑοη οὗ ϑεζδσ, βοὴ οὗ 

Νεραγ, βοὴ οὗ Ῥδγιμ)δϑῃϊα, βοὴ οὗ αγζδαίῃα, βοὴ οὗ Αὐῃβδιοῖς, βοὴ οὗ ἴῃς 

ςοπουθίης οἱ ΕἸΙΡΏΔ4Ζ, {πε Βγϑί- θοση οἵ ἔβαι (οἷ ζ" οὐ 5"). 

Ου Πανπαη ἀπά ἴΠ6 ΟἴΠΕΙ ΡΓΟΡΟΓ πᾶπγεβ, 566 Ρ. 69φ. Αςοογά- 
ἴῃ ἴο Μερ. ταῦ, ζι, Ἡαπιδη ννὰβ ἴπ6 βᾶτηε 85 Μη κηδη (1:9). 
ΕοΥ οἴποῦ ἰερεη 8 σοποθγηΐηρ ἢὶπὶ, 566 ΘῈ] ρβόῆη, Ατί. “Ἡδιηδη ἢ 

ἰη 0ὕ08. Τῆς οὴἱν Αρὰρ τηθηϊτὶοηδα ἴῃ πε ΟἿ᾽. ἰ5 ἴῆς Κίηρ οὗ 

Απιαϊεὶς (ΝῸ. 24" τ 8. 15 534.). 705."", Μορ. τ3α, ὧι, 4, 411} 
7 ἐν 5, πα την (Ὠγιβίϊαη σοχγ. {π|πηκ ὑπαὶ Ηδηηδη 15 τηθδηΐ 

ἴο Ὀ6 ἃ ἀεδοεπάδηϊ οὗ (ἢ15 Αραρ. ΤΪδβ νίενν 15 Ρσοῦ δ]. σοχτεςῖ, 

Ὀεσαυθε Μοσγαδοδὶ, ἢΪ5 σῖνδὶ, 15 ἃ ἀδδοθδηάδηϊ οὗ 84} θθὴ ΚΙϑῃ, 

ψῃο ονογίῃγον ἄρὰρ (1 5. 151.). Απλδί εὶς ννγὰβ8 (ῃ6 πιοβί δῃςσίεηΐ 

ἴοεα οὗ βγδοὶ (ἔχ. 175.95), δἃπὰ 15 ϑρϑοίδ! νυ οὐγοοα ἴῃ ἴῃῈ 1,» 

(ΌὈι. 251"). [1 15, 1βεγοίογε, ργοόῦαθὶν ἴπῸ δυῖμογβ ἰηϊεητοη ἴο 

τεργεβϑεηΐῖ ΗδπΊδη 85 ἀθϑοεηαεα ἔγομπ (15 γος (δὲ ννὰ5 σμαγδςίογ- 

1Ζεὰ ὈγΥ δὴ δησίθηΐ δῃὰ ὑπαιθησῃδῦ]Ὲ Ὠαιγοα οἱ βγδαὶ (ς}. 31", 

“Π6 δ ΘῺΥ οἱ ἴῃς [ενν5᾽). θη 936 πγᾶῖκθϑ ἢἰπὶ ἃ ἀοριίς (οὔ. 

ΕΖ. 38--30), δῃηά [, τ κ65 ἢϊπὶ ἃ Μοβαοηΐδη, [ἢ656 ᾶΓε ΟἿΪγῪ οἴδοσ 

γνᾶγ5 οὗ δχργθϑϑίηρ ἴπΠ6 βᾶσὴθ ἰ46ε (566 Ρ. 697). ἴῃ τ (ἢ. 4: 

11 15 γεςογα δά [παῖ ἰῃς Ἰαϑὶ Γοτηηδηΐ οἱ (ῃς Αὐλδ εἰ ῖ65 νγνᾶ5 ἀδϑίγογοα 
ἴῃ ἰῃς ἀδγβ οὗ Ηεζοκίδῃ, θυ (Π15 σγεδΐῖθϑ ηὸ αἰ θησαν ἔργ οὐγ δυ- 

[ΠΟΥ ἰῃ αϑϑιρηίηρ ΗἩδιηδη ἴο (15 τασθ. Τῇδίὶ δὴ Ατηδίθκιίς 5ῃοι]ὰ 
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ἈὈὲ ταϊβεὰ το ἴῃς ῃἰρῃεϑί γαηκ ἴῃ ἴῃς Ῥεγβίδη δρίγα, ἰ5. ΝΕΎῪ ἱτὰ- 

ῬΓΟΡΔΌ]6. Τα ο8565 οἱ ίανοιΓ ἰο ὕτσεεκ δα  ]θ5 δα υςεα Ὀγ Βδυπ,. 

(Ρ. 26 4) ἃῖε ποῖ ρᾶγᾷϑ]]εὶ.--- Α μά εχαϊεὰ μὲν [δ}-Ὲ ῥσίησα ον 
δνογυι ηρ,] απά ρίαςεά μὲς ἰδμγοης αουε αἰΐ ἐδι6 οἷείαϊς ἱπαΐ τυόγα 

εὐ μήηι], ἡ... ταδὰβ ἢϊμη στη νἹἱΖίοσ.---ἰ1, - 80 (Πδΐ 4}1 βἰοορεά 
δηά Ῥονδὰ ἀονῃ ἴο ἴπὸ δἀγίῃ ἴο ἢ] 11.] 

[δ! - Απὰ ἴδε Ιοτὰ οὗ {πε νου] σερ] δά: 1 15 ποὶ γεῖ γενθδὶθα ἴῃ [86 
σου. [κεἴ πιὸ δίοῃς υπ1}} ἣς τπδρηϊδε5 ὨἸγηϑο ζ: [ΒΘ 514}} 1 6 τε- 
νϑδ] δα ἴο 411 ρβθορὶεβ; δηὰ δέϊεγιναγα γθοοιῆρβηβε 8388} θῈ ἴδίκεη ἔγοπι ῃϊπὶ 

ἴον 8}} ἴπ6 βυβογίηχβ τ ΒΙ ἢ Πα δηὰ ἢϊ5 ἔδίμοτβ ἤδνε ἰηβὶοιεα ὑρο Πα 
ῬΘΟΡΪε οὗ ἴμε βουβε οὗ 15γ86].] 

24, Αηά αἱ! ἐπὸ Κίηρ' 5 σομγιίογς ἱμαΐ σεγα ἦπ ἰπ6 ραίς [ζ -Ἐ οἵ 
[πε Βου56] οὐ ἢ Κὶπρ μδεά ἰο δοιυ ἀοιυη [ζ" -Ἐ Ἐἴο δὴ ἰάο] νι βίο με 
δά ρ]αςθὰ ἀροη Ὠΐπι,] [“14. -ἰ- οἰ γοίἀθγοαά Ὡροη ἢΪ5 σαγηηεηΐ 

Δ ἃ ΜΟΓΏ ΟΥΘΓ ἢϊ5 Βοαγί, 50 (ῃδί 4}} ψῇο ἀϊά Ποιηᾶρα ἴο ἢϊπι, νογ- 

ΒΗΪρρεὰ 11]; απὰ ἐπαν μδοά ἰο ῥγοσίγαίε ἐποριδοῖνες δείογε Παριαπ 

[[ο5."»» τ ψῃδη ἢς ψοηΐ ἴῃ ἴο (Π6 ΚΙηρ], 707 50 ἐ᾿ι6 Κίηρ μαά σοη- 

"παμάεά τοποεγηΐηρ μη]. Οἡ ΑΚἸηρ᾽Σ σομγίογα, ἰἰϊ. δἰαυες οἵ ἐ}ι6 

Κύήηρ, 56ὲ6 τ', Ῥχοβίγαίϊοηῃ Ὀείογε ἢϊρῇ οὔδοϊα]5 νγὰ5 ἃ υπΐϊνογϑδὶ 
ουδβίοπι ἰῃ ἴΠ6 δηποίϊοηϊ Οτθηῖ. [Ι͂η [πε οᾶϑὲ οἱ ἴῃ Ῥοσβϑίδῃβ ἰΐ 15 

αἰϊοϑίθα Ὀγ Ηδγ. ἱ. 134 (ἴοσ οἵ εσ γεΐογεηςσεβ, 566 Β.Ί5. ἰ. το). ΕἼοα 

(Π15 ραβϑᾶρα [ἴ σδῃηοί ὈῈ ἰηΐειτοα (Π4ἰ Μογάδοδὶ ψνᾶβ8 ἃ τογαὶ 
οἴῇοἰ4] (ο΄. 25- 15). 

1, ἼΠΝ] Ῥγ. καὶ ἐγένετο Ἱ, 8... --νπ το καὶ ἣν ᾿Αμὰν ᾿Αμαδάθον 

Βουγαίος ἔνδοξος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως ( (Α11): ᾿Αμὰν ᾿Αμαδάθον Μακε- 

δόνα κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως 1, (Α17).-- 5] Ρί. νὰ ραίλπασι 

(ϑιδάς, ὃ 386 δ).--- ΦΥπΝ] Ηδυρὶ ἀεἰεῖε5.---- ἸΌΝ] 580 Βεθὴ Αβῇεγ: 

ἸΌσττν Βεη ΝΑρδῖδὶ ((ἰμβρυτρ).---- ΛΩΝ Φ)»} οπι. 33Ὁ. 
24. ἼΠΌ" γἼ2}] οτὰ. ΟῚ, Ψ: (εχς. ο3ὸ 3).--- 932 ἼΦΝ] οπι. 1,.-- ἼθῸ 5 

οἵα. ΟΙ,3: (εχο. ν “- 5, οϑὸ Ἔ).--- Ὀ ΠΟ ΦῸ οὔ. ΟἹ, ἘΣ (εχς. οτῦ Ἐ).-- 
105] αὐτῷ ὦ Ί, (Αμάν Α Ζ)).---- "5 --ο εηὰ οὗ ν.] οπι. τοό.--- Ὁ] εἰς 3: ποιῆσαι 
Φ: βενὶ Ὦ,: αὐτοῖς ποιῆσαι ο53Ὁ: οτη. 1... 

ΜΟΒΌΕΟΑΙ ΒΕΡΟΒΕΒ ΤῸ ΒΟ ΠΟῪΝ ΤῸ ΗΑΜΑΝ (335-"). 

Ὁ, Βμὲ Μογάεεαὶ [3 - αἴοῃε,] [705.5.0 -Ε Ῥδοδιβε οἵ Ὠἷ5 νυ ϑάομῃ 

Δηα [Π6 ἰᾶνν οἵ 5 ηδίίοῃ,] τυομίά πευεν δοιυ ἀοινη [δι - το τη ἰ40]] 

απὰ τυοιὰ πευε ῥγχοςίγαίε μὲνιδοῖ [δ - Ὀείοτε Ηδγηδη, Ὀδοδιιβα 
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ἢς Ὠδὰ Ὀδοη ἃ δε] ἀ-ϑ]ανα ψῆο δά 5ο]4 ἢἰτη56}} ἰο ᾿ΐπὶ ἴοσ ἃ ἰοδῖ οἵ 
Ὀγοδα]. Μογάεοδὶ 5 γεΐυϑαὶ ἴο θονν ἀονψῃ ἴο Ηδπιδη ἰ5 αυϊΐε ἱποχ- 
ΡΙΙοΔ 016. [Ιη 3: Ὠδ [6115 [Π6 σουγίίετϑβ [ῃδι [{ 15 θδοδυβα ἢθ 5. ἃ [εν, 
δὰαΐ τῇς Ηδῦτενβ ῥγοβίγαίε {ῃεπηβενεβ, ποῖ ΟὨ]Ὺ Ὀοΐοσα Κίηρϑ 
(1 5. 24᾽.2, Ὀαΐ Ῥεΐογε 411 βυρεγίογα ((η. 23} 273") 33}. ὙΏΘΓΟ 
88 ποίῃπίηρ ταρυρηδηΐί ἴο {Πεῖσγ [θα] ρα ἰῃ ἀοίηῃρ, οὐραίϑδησε ἴο 
ΒΌΓΒ ἃ ρτεδί τγδῃ ἃ5 ἃ ὕτδηά νυἹΖίδγ. 

(α)ὴ ΤῊε οἱάεϑι Ἔχρδηδίίοη οὗ Μογάεοδὶ 8 γεΐιιβαὶ ἰ5 1πὶ οἔ ὦ 
ἰη Οἵ {Ξ- 13..), παπιεῖγν, [πα Ηδπιδῃ οἰαϊπηθα αϊνίπα Ποπίᾶρο, 
ΨΏΙΟ. Μογάβσδοδὶ, 85 ἃ ρίοιιβ. ενν, σουϊὰ ποῖ τοπάθσ. ΤὨῊΪϊβ νίον 

858 Ὀδθη [ο]Ἱονγοὰ Ὀγ 08., 5, ΒΔΘΏΙ, ὅδη., 1,8Ρ., ὅεῖ., Βοῃ., 
Μεη., Τίγ., 7.ῃ., Μαὶ]., Ὁσυϑβ., Κδιῃρ., Βεγί., Κεῖ}, Νεῖ., ϑοδα., 

ΗΔ]., αν., ϑοδο., ἡ 1ὰ., αἰ. [Ιῃ ἰἴ8 βιρροτί 1{ ἰ5 οἰαἰπιοὰ (αὶ [86 

Ῥογϑίδη Κἰηρϑ δϑϑυτηθα αἰνὶπα Ὠοηουγβ, δοσοσαϊΐηρ ἴο ΖΕ βοῃ. Ῥεγς. 
644 ἥ-; ῬΙυΐΑγοι, Τλεριδί. χχνὶϊ.; Ουχίία5, νι. τ" 5.. δηὰ ἰἢδῖ 

Ἡδγλδῃ, ἃ5 (ῃ6 ΚΡ 5 νἹΖίεσ, βῃαγεα (ῃϊ5 ἀϑϑυπιρίίοη οὗ αἰνὶ ἰῖγ. 

Βυΐ πο ϑυςἢ οΪδῖπι οὐ {πε ρᾶζί οἱ ἴῃς Κίηρβ ἰ5 ἰουηά ἰῃ (6 Ῥοσϑβ. 

τιοηπτηθηΐβ; δηα, 1 (Πογ δά τπηδάς 1 ἴογ {Πϑιηβοῖνοϑ, [ἰ ἰ5 Ββασά ἴο 

866 ΜὮΥ ἰΐ Βῃου]ὰ ἢᾶνε οχίθπαρα ἴο {μεῖς νἱΖίεσθ. Ἐνϑῃ στδηϊηνσ 
[815 ἀϑϑυσηρίίοη, [ετὴ)]Ὲ πιυδί πᾶν Ὀδθη 8Δ0]6 ἴο θον Ὀεΐογε Ῥεογβϑίϑῃ 

ΓΌΪΟΓΒ ψὶπουΐ Τεραγαϊηρ (ἢ15 ἃ5 δὴ δεῖ οἵ ψοσβῆϊρ. ΕζΖγὰ δηῃὰ 

ΝΕΒοπδἢ οουἹὰ ποΐ ἢᾶνε σομης ἰηΐο ἴῃ6 οἷοβα σοϊδίίοηβ ψὩ]Ο ἢ 
(ον τηδϊηίαϊ πο ἢ ἰῃς Ῥεγβδίδη Ἴσουγί ψἱίμουξ ορβοσνίησ [86 

ΓΪε5 οἱ Ῥεγϑίδη αἰϊχαείῖε. Ἐβίμεσ δῃὰ Μοσγάροδὶ α͵5ο0 πηιϑὶ μδνὸ 
οὈβογνϑα πθπὶ ἤθη {πο σᾶπης Ὀείογε (ῃς Κίησ. Μογάσοδὶ οουὰ 

ηοΐ ὈδΟΟΙΏΘ6 νἹΖΙΕΓ Ιου Γοποσηρ ἴο ΧΕΥΧΟΒ Ργεςί βου (ἢ6 Βοι- 

ἃ5ε {Παὶ Πα Πε͵δ γείιιϑεϑ ἰο Ηδιηδῃ, δηᾶ δ τηυϑί Ὠϊπγ56}} ἢᾶνα σοὸ- 
σοἰνοὰ ἰἰ αἰζοσ ἢ15 οἱδνδίίοη (855). 

(2) Φ! (σ΄. 6.), τε ΜΙιάγαϑῃςβ, [Ε., δπὰ 7οννίβῃ σοϊητα. ἴῃ σεη- 
6.8] ΘΌΡΡοβε ἴμδΐ Ηδγηδη ἢδα δῃ :ἀοἱ οβίβηϊδιί  ουϑὶν ει γοϊἀογοὰ 

ὩΡΟῚ δ ΤΟΡΕ, 50 ἴπ4ί Μοσγάεδοδὶ σου ποῖ θον ἴο Ὠἰτὰ νου 
ὙνΟΓΒΠΙΡΡίηρ ἴῃς ἰάοἱ (ς΄. ῥῆγᾳ. ἰχῖχ); θαζ [15 15 ἃ σταϊυϊίουβ 85- 

ΒΌΠΙΡΈΟΩ. 

(3) Μερ. τεῦ, τόα, ἀπά ζδι 5αΥ {ἰπαὶ Ηδπιδη μὰ Ὀδεϑῆ ἃ 5ἰδνε οἵ 
Μογχγάεοδὶ δηὰ Πδα θβϑϑθῃ ἃ ὈδΥΌΟΓ οσ 22 γϑᾶγϑ ἴῃ ἴπ6 ἴοννῃ οἱ Κοίου 

Οδϑίςυμι, δηὰ [πὶ (15 ννὰ8 ἴπΠ6ὸ γεάβοῃ Ὧν Μογάδοδὶ νου] ποί 
ον ἀονῃ ἴο Ὠϊπι. 
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(4) Κυδῃ. δηὰ πλδηΥ τηοάσιῃ σΟΠΊΠλ. 566 ἰη ἰ(ἢϊ5 δοΐ (ἢς ἰηῆιυ- 

Θῆς6 ὕροὴ [πε διῖμοσ οἵ αγεεῖκ ἰάθαϑ οἱ ἰγεεάοιη. Τμυ5 (ῃε 

ϑραγίδῃ διῃρδβϑδάοσβ ϑροσίῃἷϊε ἀπ Βυ}}5 τείυϑεα ἴο ρῥγοβίγαϊε 
1[Βοιηβεῖνοβ θείοσε Χογχοα (Ηδγ. νἱῖ. 136). 

(5) (8]., Βυγχ. ἱῃ Βοη., [υῃ., Οδὶ., Οτοῖ., Οεῖ., Βοϊὰ ἰμαί 
Μοσάεοδὶ γεΐιιβεὰ ἰο ον Ὀεοδιιβα Ηδιηδὴ ννᾶϑ δὴ Διμδ οκίίς 

(ζ΄. 3.). ὙΤῊΪ5 ἰάδα ἰ5 ϑυρρεοβίοα αἰ5οὸ ὈῪ ζ5: οῃ 3", ψοσο [Π6 οουτ- 

[1 γ5 85Κ Μοσγάδοδι ψὮγ ἢθ τγοΐιιβθϑ ἴο ον ἴο Ηδπιδῃ, θη ἢΪ5 δἢ- 

σοϑῖοσ [ᾶοοῦ θονοὰ ἰο Ηδηγδηβ δηςοϑίοσ ἔβαυ ((η. 335). δϑιυςὴ 

ἃ τηοῖϊνα ἰ5 αυἱϊΐα ἰῃ δοσογὰ ἢ [Π6 5ρὶ ἰ οὗ (ῃς Ὀοοϊς; Ὀὰϊ ΒοΓα, 
8ἃ5 Εἰβονβοσε, ἰἰ 15 ποῖ ΠΘΟΌΘΘΑΤΥ ἴο 566 1 ἔοσ Ὠϊβίοσί δὶ γεϑβοῃϑβ. 

ΤΟ ᾿ἰΟγΑσΥ τγρᾶϑοῃ ἰδ οἰθᾶσ δηουρῃ. Μογάδοδὶ τηυϑί ἀο βοιης- 

(Ὠης ἴο ργονοῖζς Ηδγηδῃ ἰῇ ογάεγ (πδΐ ἢδ τῇδυ ϑεεὶς ἴο ἀβδαΐσου {86 

]εν5; δηά (Πϊ5 γεΐυβαὶ ἴο θονν ἄονῃ, ὈΠΓΕΔΘΟΏΔ0]6 85 ἰΐ ἰ5, 5εσνεϑ 

(86 Ρυγροθβε. 

3. [1, Ὁ Απὰ (π6 Κίηρβ σουγίίογβ βὰν (αἱ Μογάδοδὶ ἀϊὰά ποῖ 
Ὀον ἀονῃ ἴο Ηδημδη,)] απ ἐπε ΚΊηρ᾽Σ σομγ εγα αὐἴὸ τὐογα ἐπ {6 
γαίε [ζ΄ - οἵ {πε ρΡά]δςε] οὐ ἐμ Κίηρ βαϊά ἰο Μονάφοαὶ, [Ὦ -- 54γ- 
ἰηρ,] [ὦ  Ο Μοχάοοαὶ,] [ὦ -- Υνμδὶ ἀϊριίν μαϑὶ ἴῆου ἀθονα υ 
ψο δᾶνε ἴο θεπηα δηᾷ Ῥον Ὀείογε Ηδπηδῃ ἰῃδί μου ἀοβὶ μοὶ ον, 

ον Ὀεΐογα Ὠἰπὶ}] Ἡ ψγ ἀοοὶ ἐμοι [3 -ΞὈΛΠΚΕ [Πα το581] ἀΐδοδογ ἐπε 
οονρπαηπα οὐ με Κίηρ Π|.Ὦ -- ΌΥ ποὶ θονίηρς ἄονι ἰο Ἠδπιδη Ὁ] 
[Ὁ - ἀπὰ με νου ποῖ δῆϑνψεγ {π611.] 

[: -Φ ΤΏοη Μογάσοαδὶ δηβνεγεὰ δηὰ βαϊὰ ἴἰο ἴπεπι, Ο ἔοοϊβ, ἀσϑβεϊυϊς 

οὗ ἱπιε! ]σεπος, μοᾶγ ἃ ψοσζὰ ἔσγοτῃ τηδ; δηὰ ἰ6}] της, γοῦ νἹ]αΐη8, ΏΟΓΟ 18 

ποτε ἃ 80η οὗ πδῃ ΨὯΟ σϑῃ ΟΧδὶῖ δηα πιδρ ΕΥ̓ Ὠἰπι56 1} Ὁ ἴον ἢς 158 Ὀοσγῃ οὗ 

ἃ πομηδη, δηὰ δὶ5 ἀδγβ ἃτὸ ἔενν, δηὰ δἱ ἢϊ5 ὈἱΓ [Πόσα 18 ννεερίης, δπὰ 

νος, δηὰ ἀϊβίτεβϑ, δηὰ στοδηΐϊηρ, δηὰ 8}] ἢΪ5 ἀδγϑ γα {1}}} οὗ ἰγου Ὁ]Ὲ, δπὰ 

δὶ ἴδε οπμὰ ἢ τεϊυγῃβ ἴο ἴῃς ἀυῖ; ἀπὰ 1, Ξῃουϊὰ 1 Ὀον ἀονῃ ἰο βιις ἢ ἃ 

οποὺ 1 Μ|] ποῖ Ὀονν ον, Ἔἐχοερὶ ἴο ἴδ ᾿ἰνίης δηὰ σις αοα; ψὮο ἰ5 ἃ 

βᾶτὴς οὗ σοῃϑυπιίης ἄγε; ὯΟ π858 υηρ [ἢ6 δαγ ἢ ὉΡΟῺ ὨΪἷβ Δγπ), δὰ 
βρτοδα ουῖ ἴῃς βγπιδιηθηΐ [Ὠσγουρῇ 5 παϊρῃϊ; πὸ ὈΥ Πΐ5 Μ1] ἀάγκεηβ [ἢ 6 

5:0}, 8ηἀ δἱ δἰβ ρίεαβισε τη ῖκεβ ἴῃ 6 ἀδυκη 655 ̓ σῃϊ; Ώο ἴῃ Ὠἷ8 τυϊϑαάοτῃ δ85 
8εῖ ἃ Ὀοιηὰ ἴο ἴῃ 8εὲ84 ΨΊ 838πα, 116 ἢς αἶνεϑ 115 ννδῖεγβ ἴῃς ἰδϑῖς οἵ 

5411 δηὰ [15 Ὀ1Π|ονν5 ἴπ6 51|6}} οὗ νυῖπο; ννῆο 858 οποϊοβοά 1 ἢ 8 Ὀδιτίοῦ 

δηὰ 5ῃυϊ ἰ ψὶΐη Ὀουπάδτγίεβ ἰῃ ἴῃ ἰγεδϑυτγίεβ οὗ ἴπ6 ἄδερ ἰδαῖ ἴἴ τῆδῪ 

ποῖ οοὐοῦ ἴπ6 δασίῃ, απ ἰπμδὶ ἤθη ἴἴ ταρεϑ, {πῈ ἀθαΡ ΠΊΔΥ ποῖ Ρ838 ΟΥ̓ΕΓ 

115 θουπάβ; ψνῇο ὉΥ δὶ5 νογὰ ογεδῖβα ἴῃς Βττηδιηεηῖ, ἀπ ἐχραπαδα ἱΐ ἴῃ 
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ἴΠε αἱγ πκὸ ἃ εἰουά, βργεδᾶ ἴξ Κὲ ἃ πιὶϑδὲ αῦονς ἴῃς εἰουάπ, {κὸ 4 ἰθηῖ 

ΟνΟΥΓ 186 δαί, ψιΐῖο ἢ ὈΥ 115 5: γεησίῃ ϑυβίαϊη5 ῬοΙΏ ἴΠε ὉΡΡεγ δπὰ {πῃ 6 

Ἰονγοσ νόου. Βείοτγε ἢϊπὶ συ [86 ϑῦη δηα πιοοὴ δηᾶ ἴδε Ρ]οϊδάθς, τῃ ς 

βίδσϑ δηα 186 ρ᾽δηδίβ; ἴΠΕΥ τπλ155 ποῖ {μεὶγ {{π|6, [ΠΟΥ τεϑὶ ποῖ, Ὀυϊ 8}} οἵ 

λό τὰ τη ἰκ6 πλΘβϑθηροῖβ ἴο ἴδ6 τίρῃϊ δηὰ ἴο ἴδε ἰεξ ἴο ἀο ἴῃς ν1}} οὗ 

τα ἴμαὶ οτοδῖθα ἔποπὶ. ἩΗἱϊπι ᾿ξ 18 τηδεῖ ἴμδὶ 1 βῃου!α ὑγαΐϑε, δηὰ ἴμαὶ 

“Ῥεΐοτε δΐπιὶ 1 5ῃουϊὰ θονν ἀοση. ὙΏΘΥ δηβινετεὰ δπὰ βαὶὰ ἴο Μογάεςβί, 
ψῈ ᾶνεα πεαγὰ [δδῖ ἴὰγ ἔογείδί μεσ Ὀονεὰ ἀονπὶ Ὀείοτε Ηδπιδη᾿β ἔίοτγε- 
[Δἴῆοσ. Μοχγάδοδὶ δηβϑιννογοα δηὰ βδὶὰ ἰο ἰῆθπι, ημο νγᾶϑ 1 ἰ8αὶ Ὀονοὰ 

ἄονῃ Ὀείοτο ἴῃς ἔοτγοξαῖμεγ οὗ Ηδπηδη ὃ ὍΠΟΥ τερ]ϊεά, Ὠϊά ποῖ (᾿γ ἔοτγε- 

ἔλῖποσ 7 δοοῦὺ ον ἄονσῃ Ὀεΐογε μἷ5 ὑσοῖμεν Εβϑι, γῆο νγ85 ἴῃς ἑογείδι εσ 

οὗ Ηδιιδην (Οη. 33). Ηες δηϑνεγεα, 1 πὶ οἵ ἴδ βϑεεα οὗ Βεοηϊ͵αγηίη; 

Ὀυῖϊ ψ Πεη 7 ᾶοοὸῦρ Ὀονεὰ ἀονη ἴο Εβδυ, Βεη͵ δηλ νγ5 ηοΐ γεῖ Ῥοτπ; δπὰ 

ἴτοτα ἴἢδι ἀδὺ οηναγὰ μα πενεῦ θονεά ἀοψῃ ἴο ἃ Ἰδη. Ὑδεοτγείογε σοὰ 

845 τηδάθ ν ἢ Πἰπὶ Δ Θἴογη 8] οονοηδηϊῖ, ἔγομ δὶβ ποῖ 6 γ᾽ 5 οσ Ὁ υη1]] 

ποῦν, ἴμαὶ με ββου]ὰ ἱπῆδοϊ! {πε Ἰδηὰ οὗ 15γδεὶ, δηὰ {παῖ ἴῃς Ηοὶν Ηουπε 
ϑῃουϊά δ ἰη Πὶ5 ἰἸαηα, δπά [δαὶ ἢΐ8 ὨδΌϊ δίϊοη βῃοια γοπιαὶη τ] ΐη Ὠϊς 

Ὀογάοιβθ, δπα (δαὶ }} [86 μουβε οὗ 5γδοὶ ϑῃουϊὰ ρδίμεσγ ἴῃεσγε, δπὰ (μδὲ 

ῬΕΟΡἑο5 5ϑῃου]ὰ Ῥεηὰ δηὰ ον ἀονῃ ἴῃ ἢΐ5 ἰαηά. Ὑδεγείοσε 1 11} ποῖ 
Ὀεπὰ οὐ Ὀον ἀοτῃ Ὀεΐοτο [ἢ15 ψἱοκεα Ηδπγδη, [Π6 Ἐπειηγ.] 

Ιη Ὦ ἴἰ ἀοεβ ποῖ ἀρρϑβᾶγ ψῃείπεγ [ἢ 6 σουΓίογβ σροκε ἴο Μογάδθ- 
οδὶ ἴο άγῃ Πἰπὶ οἱ [Π6 Γ5Κ [Πδἰ ἢς γδῃ ἴῃ αἰβορογίηρ ἴῃ Κίηρ, οἵ 

θεοῦ ἸΠοΥ ΜΈΓΕ 168] ου 5 οὗ ἢ]5 δϑϑυπηθα ϑ ρου συ ἴο {Π6Πὶ; ΠΟΥ 

ἄοεβ Μογάβδοδὶ πλᾶῖζα ΔΗΩΥ͂ ΓΕΡΙν ἴο ἴμεπὶΔ. Βοίῃ ἀεβοϊθηςὶαθβ ἃτα 

ΜΨ6]}1} ΞΌΡΡΙ δα Ὀγ τῃς Ἰοηρς δαάϊιίοη οἱ ζ2". 
4, ΑΠογιυαγά, τὐλ θη ἐμαν μαά τροξοη ἰοὸ μὲρι ἀαγν αν ἄαν ευἷϊ]ι- 

ομί μὶς ἰἐδίοηίηρ ἰο ἐμπόῖη, πον ἰοἰά Η αἸπαΉ,, 50 ας ἰο 5ε6 τυλμιοί με γ Μον- 

᾿ἀἄοοαΐς οοπάπμοί τυομμ ἃ δὲ ἰοἰογαίοὦ [δ -Ἐ ἴῃ ορροπίτίοη ἴο [π6 ογάδσβ 
οἱ ΗΔ] ὙὍὙΠῸ σουγίϊογβ ὑθὰσ Μογάθοδὶ 0 στυάρο, δηα ρῖνα 
ΠΪπὶ [δ᾽γ ναγηΐηρς οἱ ἢ]5 ἀδῆρεγ; Ραΐ, ἤδη ἀδν αἴΐοσ ἀδὺ ἢξ γεἔιιϑθϑ 

(ο Πεβᾶ {Πεῖὶγ δάνίοθ, μον Ὀθοοπλα ἱγγιδῖθα δηᾶ σγεϑοῖνε ἴο Ὀγίηνς 
Π]πὶ ἴο [5 56η565 Ὀγν Τοδ]] ηρ Ηδιηδη᾽ 5 αἰϊθηϊοη ἴο ἢ. 88 ἰοἰ- 

ογαίοά, ἰἰϊ. σἰαμά (ζ΄. ῬΥ. 121), 1.6., ψΜΠοῖΠογ ἴἃ νου]ὰ θὲ πάϊς} γ 

ΔΡΡγονοά 85 ἱεραὶ οοπάιςϊ. ΟἸδ6Γϑ [ΟἹ] οννίηρ 33 ἰγδηϑ]αῖς, “ν Βοῖμοσ 

Μογάθοδὶ ψουἹα ρογϑίϑὶ ἰῃ ἢΪ5 σοηάυςϊ."-ὸν μὲ μαά ἰοἰά {κερ 

ἐμαὶ μ6 τυας α σευ [ζ: - ἀπά ἰμαϊ ες ἀἰά ποὶ ον ἄοψνῃ ἴο Ηδιηδῃ, 
Ὀδοδυϑα ἢς δὰ Ὀδθη ἢἰ5 οἷανθ, ψῆο ἢδα 50ο]4 ΠΙπιβ ἢ ἴο ὨΪπ ἔοσ ἃ 

Ιοαΐ οἱ Ὀγοδά : δηά {παὶ ἢθ ψουἹά ποΐ ον ἄονῃ ἴο {Π6 ἰάο] {πΠαΐ ἢδ 

ΜΌΓΘ ὉΡΟη ΠἰπΊ, ἰοῦ (Π6 7ονν5 4ο ποΐ 56 ΥνῈ ΠΟΥΓ ον ἀοννῃ ἴο 50ςἘ]. 



ΜΟΕΚΌΕΟΑΙ ὈΕΕΙΕΘ ΗΑΜΑΝ 109 

Ετοπλ (Π15 ἰἴ ἀρρεδῦβ {παὶ Μογάρθοδὶ᾽β γερὶν ἴο ἴῃς σουγίϊεγθ ννᾶϑ8, 

(ῃδἱ, θεΐηρ ἃ [ενν, ἢε σουἹἱά μοὶ θοὸν ἄοψνῃ ἴο Ηδιθδηῃ. ῬΝΏΥ ἢΪ5 
]υἀαἴ8πι ννᾶ5 ἱποοηϑίβϑίεης 1 [815 ἂς οἱ μοπιᾶρε, γε ἃσε ηοΐὶ (οἱὰ 

(σ. ν. "). 
δ. 4πώά τυῆοπ ΗΠ α»παη [3 - ἘΠδὰ Πεαγὰ (ἢἰ5 δῃ 41] σατο ἐμαὶ Μογάε- 

οαὲ πευεν δοιυεά [ἴδ᾽ -ἰ- το (με 140]] πον ῥγοείγαίοά μὲηιδοῖ δείογε ἐῖρι, 
[Μ|ἃά. Α. Ο.πθὸ ᾿ ἨῈ σᾶπὶε ἰοννασγα Ἀϊπὶ ἴγοῃ δηοίμοσ αἰγθοίίοῃ, 

Δηα δςίθα 7υ5 85 ᾿ἴ Μοτσγάδοδὶ μά βαϊυϊεα ἢϊπη, δηα 5α!, Μγ ἰογά, 

Ρεδος δ6 ὕὑροη {πδ66; θυΐ Μοτγάεοδὶ βδἱά, ΤΒοσε 15. μῸ ρβξᾶςβ, 54 (ἢ 

[ῃ6 Τιογὰ, ἴο {πὸ ψνὶοκαά.] [05.}9 - Απά ἢς ἱπαυϊγοα ψἤθηςα ἢς 
σᾶΙηθ; Ὧη4, ἤθη Πα Ἰεατηθα (Πᾶἰ ἢ6 85 ἃ [ενν,] ἐἤεμ ΕΗ αιαν τυας 

Μμωϊ οἵὨ  τυγαίμ [Π, -Ἐ ἀραϊηδί Μοχγάξοδιὶ, δῃὰ δῆροσ νγὰ58 Κιηα]εα 

ἢ η Ὠϊπ},}] [05. - ἀπά Πα βδϊὰ ἴο ἢϊπιϑεὶῇ, (μδὲ ἰῃ6 ἔγεε Ῥεῖ- 

β'δηβ αἱά ποὶ μοϑιίαία ἴο ον ἄονῃ ἴο Ὠΐτῃ, Ὀυΐ (Πδὲ (5 5Ϊανεα ἀϊά 

ηοΐ 566 δΐ ἴο ἀο 580.7] ΑΡΡδγεηῖγ Ηδιηδη ἢδὰ ποῖ ποίϊςοα Μογάαε- 

ς81᾽5 σοηάυοϊ τη} (ἢ6 σουγίεγβ σ4}16α Πἰβ δἰϊθηιίοη ἴο 1. ΤῺΪΒ 
ΘΧρ δΐηβ ΨῊΥ 80 ΙΏΔΗΥ ἀδγβ ραϑϑεα ψίϊμουΐ Μογάδοβ᾽β ροίησ 

Ἰηἴο ἰσου ]6. 

40, "51. ] τι. 11,.- Ὁ» - αὐτῷ ΦΊΙ, Ά:: -ἰ ἐπὶ τὴν γὴν πάντας, πάν- 

τῶν οὖν προσκυνούντων 936: ἴδε ἱπιρί. 5 υϑεα ἴο ΕΧΡΓΕΒ5 γεουγγηρ δοίίοη 
ἴῃ ἴῃ ραϑὶ. πιπηφν ΜοΥ] οἵα. ὦ 1, Ὦ (εχς. οὐ Ἐ): - καὶ εἶδον οἱ παῖδες 

τοῦ βασιλέως ὅτι ὁ Μαρδοχαῖος οὐ προσκυνεῖ τὸν ᾿Αμάν 1,. 

8. Ἴ᾽ο" "2}] οτῃ. ὦ Ζ (εχς. οϑὺ Ἐ).-- “Ὁ Ν] οπι. “Ὁ ἵ.,.-- ἸθῸσ Ἴ»92] οπι. 
1,.-το Ὁ» Ὑ 00] ομὲ 3: Μαρδοχαῖε 248: - Μαρδοχαῖε (ᾷ, (εχο. 44, τοῦ: 
93Ὁ -:-).-ῖ ΠἸΧῸ ΓΝ 2} οὕ. 957 2 (Β. 2439, Ιη Ὠι. 2612 ΠΧ Ἴ2}».-- ΓΊΧΌ ΓΝ] 

οτ. ἴ,.. 

4. "57 οἵη. (δ: οπλ. "5 (Ὁ. -- σιν ν -- 5} οὔ. 1..-τ- Ὁ.Ν2] ὈἼΡΝΟ Ο. Τῆς 
Καῖ} 15. ὑτεΐογαθ!α ἴο (ἢς ΟἽγό. ΤῆὩς ἰδίίεσ νου] στηθδῃ “88 ΞΟοὴ 85 
{πεν 8ροκε.᾽ ἐλάλουν (.--- νυν ΜΝ] οπι. “Ὁ Ζ:.---- ονν ὉΝ] οὔ. 211.--ττο "51 -- Υγ}}} 
οπλ. 44, τού.---- Υ1.2} καὶ οὐκ ὑπέδειξαν τοβϑα.---- "50 -- ΠΝ Ὁ] Μαρδοχαῖον 

τοῖς τοῦ βασιλέως λόγοις ἀντιτασσόμενον (ῶ: φμοπίαπι Μαγάοολσι5 πο 
οδεάδίἑ γερὲ τ αὐἀογεί ἐς Ἶ,: περὶ αὐτοῦ 1,: Ξοῖγε σμερίσηϊδα τὐγέηι ῥεγϑδευε- 
γαγεί ἐη: σενμετία 33.--ο 3] καὶ 65 1,.--το ΥὙΝΝ -- 5] {Γ΄ ἀἴοῦ ν. 1,: καὶ εἶπε Μαρ- 
δοχαῖος Ιουδαῖος εἰμί γ1: ἐο φμοά εἴ ὕμάσις Ὦ,: Ἡδυρὶ ἀεἸείεβ ἴπε εἰδιι5ς 
838 8ἢ ΘΓΓΟΏΘΟυΒ ἜΧρΡ ΔΗ Δίοσυυ μἴοϑϑ ἴο ᾿ϑὙ Ὁ γ.2.--.ὄ 125] Ρ]ΌΡΟΙΙ. ἃ5 ἰῃ 2:9 
43.--- Ὁ] - ὁ Μαρδοχαῖος ᾧ (εχο. τοῦ: 93 -:-). 

δ. ὃν -- 5] οὐχ. 1..- ")Ὑ 5] οτλ. Ν'ὶ 44,71, 74, 76, τού, 236.---- ΠΠΠΓΙΦῸ] Ομ. 
4 (εχς. 93 Ἐ).--- ΠῸΠ -- ΚΝ. Ἔ ΣῪ Ὁ» Καὶ γ6, 117, τ66. 188, 218, 240 
ζ: Φ: 9: ἐθυμώθη σφόδρα (ὦ Ὦ;: ἐθυμώθη τῷ Μαρδοχαίῳ καὶ ὀργὴ ἐξεκαύθη 

ἐν αὐτῷ 1,: Ἰγαίμς 65, ναϊάε 3: Ἠαυρὶ ἀε]οῖεβ 195. 
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ΑΜΑΝ ΟΑΒῚΤΒ ΙΟΤΘ ΤῸ ΡΕΒΤΕΟΥ ΤῊΣ 7ΤΕῸ5 (35). 

6. Α»ὰἃάὰ ἡ βοοριϑά ἰο μι δομοαΐᾳ ᾿ς αἱρηΐν ἰο ἰαγ μαμάς οπἡ 
Μονγάεεαὶϊ αἰοηε [δ - Έἴο ΚΙ] Ηἷπι,] λον ἐλιογ μαά ἰοἱά μὲηι [δ " -Ὁ τῃδὶ 
Μοχγάεξοδιὶ 85 ἃ ἀδδοεηάδηϊ οἱ [δοοῦ, ῇο πα ἴδ Κθὴ ἀυνᾶὺ ἔγοπη 

Ἐδβδιι, (ῃ6 δηςδϑίοσ οἱ Ηδιηδῃ, ἴῃς γρῃΐ οἵ ἴῃς ἤγοι-Ῥοσγῃ δηά {π6 

Ὀ]εβϑίηψ, δῃὰ (μαΐὶ (ῃ6 [εν Ψ6ΓῈ] ἐἦ6 γαζε οἵἩὨ Μογάξεαί. 80 Ηα- 

"παρ δομρῆ ἰο ἀδείγογ αἰ! [3 -Ὁ τῃ6 παίίοῃ οἤ ἠδ υειυς ἐδαὶ ΄τυεγε ἐπ 
αἰϊ Χεγχεδ᾽ κίπράοηι, 6 γασε οἵ Μογάεοαϊ [14 - Έ ἴῃ οἠς ἀδΔ4γ] [[ο5.3:: 

Ἔ ΙῸΓ 6 Ψὰ5 ἡδίυγα! ν Ποϑίϊα ἴο ἴῃ6 [6νν8, Ὀδοδυβα ἴῃς σᾶςα οἵ 
ἰὴ6 Απλδ] εκ 65 ἴο ψ ὩΙ ἢ ἢ Ὀοϊοηραα δα Ὀδδη ἀσδβίγογεα Ὀγ {Π6π}.] 

Π, - Απμὰ Ηδλπιδῃ, Ὀεΐηρ ͵δαίοιβ, ἀμ Ὀείηρ βεγτθα ἰῃ ἢϊ15 ἰππηοβί 
500}, στενν γε, [συβίηρ Μογάδοαδὶ οι οὗ 5 5'ρῃξ.} ζδι δῃὰ 705. 

τ ηΚ [Παἱ ΗἨδηηδη ννϑῃθα ἴο ἀδβϑίγου ἴπ6 [6 ὴν5 Ὀδοδιιϑε ἢ νν85 δη 

Απιδὶοκίίε, μαι ἘΞ βυγρεβίβ γαίμεσ, (παΐ ἰξ γᾶ θοοδιιβθ. Μογάδοδὶ 
Πδα Ὀαᾶϑεα 5 γεΐιϑα} οὗ μοῆαρε οὐ ἴη6 στουηά ἰμδί 6 ννᾶβ ἃ 

71ἐν. ΠῚ Ῥεΐηρς ἃ [εν ῥγενοηίοα δἰ5 θοψίηρ ἀονη, ἴμθ ἢ οἰ ΠΕΓ 

7εννϑ πιὶρῃΐ θὲ Ἵχρεϑοίθα ἴο δεῖ βίαν. Ὑηῃαΐὶ Ἠδηηδη 5ῃου]ὰ 

ςοποεῖνα (ἢΪ5 ρσγεροβίθσοιϑβ ρίδηῃ οἱ ἀδθϑίσογίϊηρ 81}1 (ἰῆς [εἰνϑ ἴοσ ἴδε 

οδηςε οἵ οῃ6, 5 ΡΕΓΏΔΡ5 Ροββϑίθ]θ. Εδν,. σοπραγεβ (Π6 Πηάϑϑδσγα 

οὗ (ῃς ϑογιῃΐδη5 (Ηεγ. ἱ. τοῦ) δηὰ οἵ (ἢε Μαρὶ (Ηεσγ. "1. 79). Νὸ 

ΓΟΆ5Οη, ΠΟΨΜΟΝΟΙ, ἀρΡΘδτα ΨὮΥ Ηδιηδη 5ῃοι]α ροβίροηῃς ἢΪ5 νβῆ- 

ἔεδηςε οἡ Μοσγάεοδὶ. Ης ψνοι]ά παΐυγα!ν ἀϊβραίς ἢ πὶ δὲ οὔςε, 

ὄνθῃ ἢ δὲ ᾿ηἰεη θα ἰο Κ|]] [Ὡς οἴμποσ [6νν8 ἰαΐοσ. ΤΠ ἀεἸδΥ 15 ἄτα 
506] ἴο ᾿ΠΟΓΑΓΎ ΓΕΟΔΘΟΏΒ. 

7. 1π|86 βγεῖ νηιομίδ, ταὶ ᾿ς Ν ίδαη, ἐμ ἐλ6 ἐυοϊζἐι γεαν οἵ Αὶπρ 
Χογχο5]. ΤῊΣ τηοητἢ 15 υτηεγοα δηα παιηθα ἴῃ ἴῃ6 ΒΑΡυ]οηΐδη 

βίυἹο {παὶ νγὰ5 δάορίεἀ Ὀγ ἴπ6 [ετνν αὐῖεῦ ἴῃς ΕχΠα (ο΄. 2.5); (Β6 οἱά 

Ηδῦτονν ἤδῖὴς οὗ (Π]15 τη ψὰ5 Α4δ᾽)ὃ. [Ιΐ σοΥτοϑροη 58 ἴο ΟΌΓ 

Μαγοῃ-ΑΡργ]. Τῆς ἐυοὶ ἢ γδαγ, 1.6., οὗ ἴῃς ΚΙηρ᾽5 τεῖζτι, ννᾶϑ 

474 Β.Ο., ἄνε γεαῦβ αἰΐζογ Εβίμογ δα Ὀδεῃ τηδάθ Οὐδεϑη (2:5).-- 

ΤῊ σαϑί ῥπν, ἱμαΐ ἐδ, "16 ἰοΐ, δείογε Παγπαμ]. Τῆς νοῦ 15 βίηρι- 

τ, δηὰ ΡῬῖβο., Βοσί., Οδί., (της (μαἱὶ Ηδιηδη ἰ5 ἴπ6 5 0]. ΤΪβ 

5 πδίυγαὶ δἴΐζεγ ν. 54, θυ ἀοαβ5 ῃοΐ σοττεβροηα νν6}} ψ ἢ ἴῃς ποχὶ 

ψογάβ, δείογε Ηαριαη. Κεὶ!, ϑεδ., Ἐγϑ., ϑῖ6ρ., δηὰ τηοβί οὗ 86 

οἰάοσ νεγϑίοῃβ 8η4 Ἷοιηπι. ἴα κα ἴΠ6 5.0]. ἃ5 ΡΈσϑΟΌδὶ, οη6 σαϑ, 
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ἐμεν εαεί (τ. ΜΏΠ., δγμίαχ, ὃ 123, 2). Ῥεγἢδρ5 ἃ 5'δνε ννὰ5 ἀδϑὶς- 

Ὠδῖδα [οΓ [815 ΡΌΓΡΟΒΘ, ΟΥ ΡεΓΠΔΡ5 ἴῃς σαϑίϊηρ οἵ ἰοΐ5 νγὰ5 ἴΠ6 ἔπης- 

το οὗ ἃ ρῥδγί σι ]αγ βοσγί οἱ αἰνίποσ. Ηδιηδῃ, |ἰκὸ ἴἢ6 Κίηρ, πχιιϑί 

ἢδνε ᾿δά Δϑίγοϊορεσβθ δηα βοοίῃϑδυεγβ δἰἰδοῃεα ἴο ἢΪ5 οοιγσί. ΕῸΓ 

{86 νδγίοιιϑ [βου 65 ἰῃ σερᾶσζα ἴο (6 οΥὔἹρῖη δηα τηθδηΐϊηρ οἱ ΡΊΉ7, 

566 7πιγοάμοϊοη, ὃ 28. ἘΕτοτα [Π6 Θδη]εϑί {ἰπ)65 (Π6 ἰοΐ 85 θθθη 

ΕΙΩΡΙοΥΘα ἰῃ 41} ἰδηαά 5 ἃ5 ἃ πηξεδῃϑ οὗ δϑοεγίδιηἷηρ ἴπΠ6 Μ1}} οὗ (Π6 

Βοάβ. [115 υϑ6ὲ διηοηρ ἴῃς Ῥεγϑίδηϑ 15 δἰἰβεϑίθβα ΌΥ Ηδγ. [1]. 128; 

Χεη. Ογνορ. ἱ. 6. ἵν. ς" (΄. Βδιηλ. τοι 7). 

Ἅη αὶ Ηδιηλδη τ]ϑηοὰ ἴο ἰθᾶσῃ ἔγοσῃ {πῃ ἰοΐ, γα ἅσγὸ ποῖ ἰοΪὰ. [ἰ 

15 ΠΟΙΙΙΠΊΟΗΪΥ ἀϑϑιτηθα (Π8ἰ ἢς ϑουρῃΐ ἴο αἀἴβϑοονοσ δὴ διϑβρίοϊοιβ 

ἀδὺ ἴον οσάθγης ἴῃς αἀεβίσυςίοη οἱ ἴΠ6 [6νγ8, δηᾶ {ῃ15 νον 15 

ανουτεα Ὀγ ἴδε ἴβεϊ (Παΐ [Π6 πηδϑϑϑοσε ἰ5 ρδηηδά (3:2) ἰη (6 58π|6 

πιοητἢ ἴοσ ΜΏΟὮ [Πα Ἰοΐ ἔε}] (31); Ὀὰῖ ἴῃς ἢγοί [Πἰηρ ἴ[Π81 Ηδηγδη 

νου] τυῖβῃ ἴο δϑοογίαίῃ ψουἹὰ ᾿ς, ποῖ [86 ἀδὺ οὗ ἀοδίγυςίίοῃ, 
θυΐ 4 ἰυις κΥ ἀδν ἴογ ροίηρ ἴο ἰῃς Κιηρ ἴο τηᾶῖαε ἰδ γθαιοβῖ; δηα, 50 

800ῃ 88 ἃ ἀδγ ἢδὰ Ὀδδθη ῥσγοηουπηορά ἰυοΚΥ, νὰ ἅσγὸ ἰο]α [ῃδἰ ἢς ψοπίὶ 
ἴο ἴῃς Κιηρ (ν."). ΤὨϊ5 Ἰοοκβ 85 1 ἴπ6 Ἰἰοῖ ψεσα οαϑβί ἰὴ ἰἢς βγοὶ 

ἰῃδίαπος ἴο βηά ἃ 5:{8400]6 {{π|6 ἴογ ργδϑθηςηρ ἢϊ5 ρα Ποἢ; δηὰ 85 

", αἴζογ (Π15 ἀδὺῪ ἢδα ῥγονϑὰ 1:[56}{ υπίανουγαθὶς ἔογ (μ6 [ενν8, 1ἴ 

ννγὰ5 5ε]εοϊεα ἴῃ {Π6 ἔοΠ] ον Ρ γε Γ 8ἃ5 ἴῃς ἀδία ἴοσ {πε ὶγ τλαβϑδογα. 

--ρορι ἀαγ ἰο αν απ ἥγοηι πιομίΐ ἰο νιοεμ Π||, 3. -- ἴἰο Κπον (δε 
ἄδγ οἵ {μεὶγ ἀεαιι,} [ὦ ἸΏ -ἰ Ἐ 50 85 ἰο ἀββίγου ἰῃ οπης ἀδγ ἴῃ γᾶοβ οὗ 
Μογσαεςαδὶ.) 

[Μ᾿)ὼἅᾶ. (ΔὈ ταν αῖε4) - ὙΤῆὲ ἢτϑὶ ἀν νὰ υηξανούγας Ὀδοδυβα ἴῃ ἰΐ 

Οοά πιδάς ἤεάνθη δηὰ δαγίῃ. Τῇε βεοοηα ἐδ νν8ἃ8 υηξανουγδῦϊς Ὀὲ- 

σαυϑε ἴῃ ἰὰ 1πὸ νδίοιϑ ὑνεγε βεραγαϊθα, 8ἃ5 βϑγδεὶ 15 βεραγαῖε ἔτοτῃ ἴπε 

πδίϊοπβ. ὍΤῆε ιγτὰ ἀδΥ ννᾶ5 υηΐανοῦγαῦ!ο Ὀδσδιδε ἴῃ 1ἴ σθθὰβ ψοσα οτα- 

δἰεὰ {παῖ ἴῃς Ιβγδς! ἴε5 Ὀγίης ἃ5 οβεγίησβ. ὙΠε ἰουτί ἀδΥ νγὰ5 υἢ- 
[ἀνουγα ας Ὀδοδυδβε ἴῃ 1 [πε Ὠεάνεη]ν Ὀοαΐε5 νεγε ογεδῖεα ἴο σῖνε [5γδε] 
ἴχῆι. ΤῊς ΔΓ ἀδν νὰ5 ὑπίανουγαρ]ε Ὀεσαυβε ἴῃ ᾿ὰ Ῥεδϑῖβ ὑνογα ογεδίεα 

ἴον β5γδεὶ ἴο βδογίῆθςε. Τὰς βἰχίῃ ἀδὺ ννᾶβ υπέανουγαθ!ςε Ὀεσδυβε ἴῃ [ἴἱ 

ἴῃς βτβῖ πΊδη ννὰ5 οσσεδαῖϊς. Ὁῇὲε βενεητ ἀδΔΥ ννὰ5 υηξανουγαῦ!α Ὀεσδιιϑε 

ἱξ τνὰϑ8 ἴῃς ϑαρῦδῃ. ΤΒαη ἣς ἰΠδὰ (ἢς πηοη 5. Νίβδη 885 υηΐξανουτ- 

ΔΌΪΕ Ὀεσδυβε οὗ {μὲ πρεγῖϊ οἱ Ῥαβϑονεῦ; ἴγδγ, Ὀδοδυβε ἴπ6 τηδηηδ νᾶ8 

Εἰνεη ἴῃ ἰΐ; ϑίνδη, Ὀδοδυϑε οὗἨ ἴπε τηοσὶϊ οὗ ἴΠε 1ἀνν; ΤΑπηπλιΖ, Ὀδοδιι56 

οὗ {πε τηογὶϊ οὗ {πὸ ἰαπά; ΑΌ, Ὀεσδιβε {πὸ ν Πμδα δἰγεδὰν βυθεγοα δηουρσῇ 

ἴῃ [Πδ81 τὰοηϊῃ; ΕἸ], θεσδιιβα ἱπ ἰἰ ἴῃ6 νν4}}5 οὗ Γογιϑαϊοπὶ ΈΓα βη 566; 

Τιβῆσὶ, Ὀοσαυβο οὗ (με τηοσῖϊ οὗ {με Ἐεδϑὶ οἱ Ὑσυμπηρεῖβ, θν οἱ Αἴοπο- 
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τιοηῖ, ἀηὰ ΤΑθογηδ.0165; Μδγομοβνδη, Ὀδοδιθο ΘΑΥΔἢ αἱοα ἴῃ 1; (ον, 

Ὀεοδιβὲ οὗ ἴῃς Ἐδαϑὶ οἱ Πεαϊοδίίοη; ΤΟ οίἢ, Ὀεοδυβα οὗ ἴῃς πηογὶϊ οὗ 

ἘΖτα; 5μερδῖ, Ὀεσᾶυβε οὗ ἴῃς πλοῦ οὗ ἴπ6 πηεη οὗ {πὸ ταδὶ ϑγπάβορυς. 
Βυὶϊ ἰῃ Αἀδῦ πὸ τησγὶϊ ννᾶ5 ἔοιιπά.] 

Ι τὴς νίενν ϑυρρεδίεα ἀρονε Ὀδ6 οσοϊτεςί, [πὶ ΗδπΊδη τνᾶ5 γγ- 

ἴῃ ἴο Βηα ἃ ἰιςΚΥ ἀδγ ἴογ σοϊηρ ἴο ἴῃς Κίηρ, νὰ πηιϑῖ ΞΒΌΡΡοϑβε ἰῃμαΐ 

ἢδ ςδϑῖ ἰοΐϑ οἢ Ἔδοὴ βϑιισοθϑϑῖνε ἀδυ ἴο 566 ψῃεῖμεσ [15 ΕΓ ἔδνουτ- 

8016 ἔογ ἢῖβ ρ'δῃβ. Ὑῃοβα 0 Ποϊά (μὲ ἢθ νγ85 ὑυγίηρ ἴο ἀδίοσ- 

Γηὶη6 [ῃ6 ἀδίς ἴοτ ἴ[ἢς πηᾶϑβδοσα, ΞΌΡΡοβε (Πδΐ ἴῃς ἰοΐϑβ ἔοσ [6 ἀἰοτ- 

οηΐ ἀδγβ ψεγα 8}} σαϑί δἱ οὔδ {πιο ; Ραΐ (15 15 Βαγαάϊν ἃ πδίυσαὶ 

ἰηἰογρσείδίίοη οὗ (Π6 τνοσάβ {εξ σαϑδὶ ἐπ ἰοἱ ἤγογ ἀαγ ἰο ἀἄαγ απά ὕγοηε 

"πον ἰο νιογμ. ἸΙὴ τῃδϊ σᾶϑεὲ νὰ ϑῃοι]ά ἜἊχρεςί, )ογ ἄαγν αμπά (αν 
απά 7ογ νιορεεΐ ἀπά πιορλ.--[(Φ4 11, -Ὁ ἀπά ἴδ Ἰοὶ [6}} ἔογ [ῃς ἔουτ- 
(Θοη ἢ (1,, τ{λγίθθη ἢ) οἱ [86 τπχοηίῃ] ἐπι ἐυοεϊ ει πε, ἐμαὶ ἐς, {πε 

πονηἶ; οὐ 4΄ἀαγ]. ΤῊς ἰοχί οἱ 461 τα ῖκο5 πὸ ββθῆϑβε δἱ ἰῃϊ5 ροίηϊ, δπὰ 
{5 ὨΟΟΌϑϑασΥ ἢ Βεγί., α, Ἀγ5., ΔΝ ]ά., δίερ., ΒΌΒΙ, Ηδυρί, ἴο 

ΒΌΡΡΙΥ {π6 ννογάβ ἰπϑοσίοα ὃν (Ὁ 1,.. Το τεδάϊηρ ἐμίγίσεμεε ἰλ 1, 
8 Ργο Δ ΌΪΥ σοττεςοΐ ἴῃ νἹΕΝ οὗ 3} (566 οὔ. ποΐθ). ΤὨϊγίεθη 15. 8ῃ 

ὉΠΙΌΟΚΥ πυγαθοῦ ἰῃ ἴῃς Βοοκ οἱ Εδϑί. 85 ἴἴ νγὰ5 δἷϑο διηοηρ ἴδε 

δησίοηΐ Βαρυ]οηΐδηθ. Ααδγ 185 πιθηϊ] οηθα ΟἿΪΚ ἴῃ Εδί. [11 οοτ- 
ΓΕβροηάς ἰο Εεῦγυδγυ- ΜΆγοῇ. ι 

84. οπι. Φ (εχε. οὐ Ὅ) 1,.-- ὉΣΨ}2 12. Ἰέμαὴα Ζοσι ἴπως9ο : εἰ 
2γο πὲλμέϊο ἀμοαὶξ 3: εἰ φματεδα!ὶ Ἧ.---- ΟἹ -Ἐ σι 4Ὁ.-το "70.031 εἰ ὯΠ.--- Υ2 5} ἡ 
βεγάεγει εἰρη ἯΠ,.---- 9 -- 5] ΗἩδυρὶ ἀεἰεῖεβ 85 ἃ ρἷοβϑβ.--- 95] οι. 3:4 1,: 
Ηαυρὶ ἀε]εῖεϑ8.--- ὍΌ 19] οπι. 99.--- ΦΥΌΤτΝ -- 9 ΓΝ] οπι. 1..--- 523] οι. 52 
2.48 .--- ΥῸ Ὁ»] εἰ Μανάοολαιν»ι εἰ ρεημες εἼμ5 Ὦ,: τὸν Μαρδοχαῖον καὶ 
πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ Τ,: οπι. 3. ὦ: Ηδυρὶ ἀεϊεῖεϑ 85 ἃ μοβϑ5 ἴο ἴῃς ὑτγεοςά- 
πα Ὁ ΔΝ.--τ 9 Ὑ 9 Ὁ»] αρμεοῖ 7ογίς ἀϊγίνεθης (Ἐντα] 5 ὃ 28). 

Ἴ. Ἠαυρὶ ἀεἰεῖεβ ἴΠ6 δηϊίγα ν. ἃ5 ἃ γηϊβρ  δοβα ἰδίοσγ δα αϊτίοῃ ἴο ν. 1), Ὀυΐ 

ἴδε Ἰαῦροῦ ρατὶ οὗἩ 1ΐ ἰ5 βυβίδίπεα Ὀγ ἴῃς Νγ55.--- ΦΥΌΨΙΗΝ -- 2] οἵ. 1... 
--- ἸΌΣ) -- ΦἼΠ32] οπι. ὦ (Ἔχο. Ν ο- 5 πιε---ἸΦΝ 5] -᾿ πεοριοηΐς Ὦ:.--- στ οτι. 

Θ ξΞ.---το09] τῆς βασιλείας ὦ: γερηαπίε Ὦ:.--- ἸῸΠ -- 505] καὶ ἐποίησεν ψή- 
φισμα καὶ ἔβαλεν κλήρους (Ό: ἀεογείμηι ζεοΐ εἰ τεσ ξογίεηι Ὦ,: καὶ ἐπορεύθη 

᾿Αμὰν πρὸς τοὺς θεοὺς αὐτοῦ Τ, αἴϊ. ν. 10: ηιῖδδα ἐπέ 5075 ἐμ ἡγηάπι, φημ 

Ἡεὐναΐοε ἀἰοίμεν ρῥμμν 3..--τ-ο Ὁ} Ἦν Ὁ: φοῦρ ο»ὐ ᾿.-- κ'5] «οσῖο 9.-- 
107) 205] 30 οχὸ Ἐ: οτῃ.  ἢ;.-- ἜΣ Ὁ)0Ὁ7 οπι. 1.,.- γα] λΡῸ νατ. Ος.: 

Ἔ ρεης μάσογεηι ἀδδεγεί ἐπίεν οὶ εἰ ἐχτυς νιεησὶς 3: -Ἐ ὥστε ἀπολέσαι 
ἐν μιᾷ ἡμέρα τὸ γένος Μαρδοχαίου καὶ ἔπεσεν ὁ κλῇρος εἰς τὴν τεσσα- 

ρεσκαιδεκάτην τοῦ μηνὸς (ὦ (ο2ὃ οπλ.): - τοῦ ἐπιγνῶναι ἡμέραν θανάτου 

αὐτῶν καὶ βάλλει κλήρους εἰς τὴν τρισκαιδεκάτην τοῦ μηνὸς , αἵϊ. ν. 10: 
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Ἔ δενγάφγε ες Μαγάοομπαὶ φισ οεοϊάτἑ 5ογς5 ἐμ σμαγία ἀξοίνια ἀἐδ ἸπδΉ:5ὲ 

1.: -Ὁ ων. 9.--- Ὃ 9.)2} οτὰ. ὦ 1, ΑἿ Π45).---- ΝΊ5] οχη. 1..-- ΦΠ] οπι. 
ΦΈΣΙ, .---τα] -" ἘΝισάν 1, (Νεισάν 936) δἔϊ. ν. 19, 

ἩΑΛΑΜΑΝ ΟΒΤΑΙΝΒ ΑΝ ΕΡΙΟΊ ΤῸ ὈΕΒΤΕΟΥ ΤῊΣ ΕἾ (3":..}). 

8. [Μόρ. τ3ὃ --Ο ΝΏΘα [Πα ἰοὶ ἴ6}} οῃ (Π6 τηοηίῃ οὗ Αἀδσ, Ηδπιδῃ 
Τα]οϊ θα στοδίϊυ, ἴοσ ἢ βδϊά, 1ἰ 15 [ῃ6 πιοηΐἢ ἱπ νη ςἢ Μοβθϑ ἀϊδά, 
Ὀαϊ Βα ἔογροί [Πδῖ ἰξ νγᾶ5 8150 (86 τχοητῃ ἰῇ ΠΟ Μοβο5 νγ5 Ὀοτι. 

ΝΟΥ͂ ἰδοῖαε ψψὰϑ ΠῸ οὔθ. ΠΟ οοι]ὰ 5ἰδηάθῦ 50 ννὲ}] ἃ5 Ηδχηδη.) 

Απά Ἡαρπιαη τῥοῖο ἰο Κίηρ Χεγχες [Ὧ1, - αὐτῇ Ὀᾶ56 ἢβατί, εν} 
(ϊηρσδ σοησογηίηρ, [5γᾶε], βαγίηρ,] [ερ. τ3ὸ - 1,.εἴ το Ὀκ ἀδ6- 
βογοά; Ὀυΐϊ ἢς Δηβνοσεα, 1 πὰ δἰγαϊα οὗ ἱμεὶγ Οοά, ἰοϑὲ δ ἰσϑδὶ 

ἴῺ6 85 ἢς 885 ἴἢοβϑα 0 ἤδνε βοῆς Ὀεΐογε τη. ἩΗΐδγηδη σερ]ἱεά, 

ΤΏΘΥ ΠῸ ΙΟΊΚΟΓ Κεερ (Β6 σοϊητηδηατηθηίβ. Βυϊΐ, βαἰὰ ἴῃς Κίηρ, 

{Πεγα τὰ γαῦ 5 δπηοης ἴἢεπι. Ηδδῃ δηθννεγοά,) ΤΉ 676 ἐδ ἃ 
δέηρίὶς [[05."3 -Ἦ ψ]ΟΚΘΑ] ῥεορίς [Μερ. -ἰ δηά ἰ( ἴΠοὺ βαγεϑβί, 1 584} 
τᾶ Κε ἃ θᾶΓΕ βροῖ ἰῃ τὴν Κίησάοπι, (1 τερὶν,) ΤΕΥ ἅτ] δεαϊογεά απὰ 

[Μερ. -ἰ {{ του βαγεβὶ, ε ἤᾶνε δανδηίαρε ἔσγογῃ (μθπὶ, (1 τορ]γ,) 

ΤΟΥ Ἰἶνα] σεραγαίφά (αἰπμομρσ ἤν) ανιοηπρ ἐπ  γασος, [δι -- δηά παιίοῃβ 
δῃηὰ ἰοηρι65] [Μερ. -ἘἸΚ6 πλυϊε5. (Πδὲὶ ἀγὲ υπρτοαυςίίνο. Απά [ἢ 
ἴοι βαγεβί, {Π6Ὺ ᾿ἶνα ἴῃ οὔθ σοιηίσυ, (1 τερὶν,) ΤΏΘΥ 8Γ6] ἐπ αἱ 

ἐΐπε ῥγουΐηοες οὐὨ ἐμν κίηράον".) ϑεοαμεγοά τεῖετϑ ἴο (ῃς Πέαδρογα, 
ὙΠΙΟἢ Ὀαρδὴ σι ἴῃς Εχη]ε δηὰ σγεδοηῃθά ἰΐ5. μεϊρῃϊ ἴῃ (ἢε ατεοκ 

Ρεποά. Τα 5ἰδίοηθεηί (μαΐὶ [ον ἀγα ἔουπα 5, αἷΐ ἐμ ῥγουΐμοες 

5ῃονβ (μαΐ (ῃ6 δυῖμογ ᾿ἰνθὰ Ἰδῖοσ [μδη (ῃ6 Ῥεγϑίδῃ ρογίοά. .4842- 

αγαΐφά τεῖοτϑ ἴο [πε ὈΔΙΤΙΘΓ οἱ (ῃ6 1,ἀνν,  ὨΙΟἢ (ἢ [εἐνν ογοοϊβα ἰῃ 

{πε Ροβί-Ἔχῖ !ς ρεγοα ἴο 5δᾶνα {Ππεπβοῖνοϑ ἔσοπὶ θείης ἀρβϑογρθα Ὀγ 

{8ε μεδίμεη νου]. Τε ἰαηριαρε οὗ 1. 45:5 15 ἰη ἴῃς δυῖμογ᾽β 

᾿τοϊμα. ὙΝΒαΐ ἰ5 ἴμεσε [6 Ὀοδϑβί οἵ ἔπε 76νν, Ηδπιᾶῃ ἤθγα ι.565 ἃ5 
ἃ ΤΕΡΓΟΔΟἢ.--Π, - ὙΏΘΥ ἅγὲ ἃ ψαγι κε δηά ἰγεδοἤογοι8 ΡΕΟρΪΕ,] 

[705.᾽.2. -Ὁ ἀυηδαδρίδθ]ς, πῃϑοςῖδῦ]θ, μοὶ μανίηρς [6 ϑ81η6 βοζί οἵ 

ΨΟΓΒΗΪΡ 85 οἴβοιβ.}] [03  ὙΠΕῪ ἅτε ρτουά δηὰ μαυρῆίγ οἱ βρὶ Πϊ. 
Ιη Ϊἀῃιδγυ (ΠΟΥ ραῖθοῦ σηον δηὰ ἴῃ [υγ (ΠΟῪ 511 ἴῃ (ποῖ) Ὀδί 8, 

Δηα {ΠΕΣ ουδίοπ)θ σὲ αἰ ογεηΐ ἔγοσα ἴἤοβα οὗ δνεσυ Ρθορὶς,] απ 
ἐμεῖν ἰαιυς ἀΐε7 ὕγορι (πόδε οὗ) ευενν γαςε. 

[Μερ. - ὙΠΕΥ Ψ1} ποῖ οαὶ ἢ 5, ΠΟΥ αἀσῖηκ ἢ 5, ΠΟΙ Ψν1}} [ΠΟῪ 

ἱπίο ΤΏ ΥΤΎ ἢ α5.} [ζ] - Ουτ ὑγεδὰ δηὰ ουὖγ ἰοοά {ῃεγ ἀο ποῖ δδὶ, 
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οὐὖγ νης (ΠΟῪ ἀο ποῖ ἀτίηκ, οὐ Ὀἰγι μάδγϑ ἔΠΕῪ ἀο ποὶΐ ςεἰεῦταῖε, ἀπά οὖγ 
ὰννβ {Πεγ ἀο ποὶ Κεερ,] απὰ ἐκε ἰαιυς οΥ ἰμε Κίηρ ἐγ ἀο ποὶ οδεγ, Μερ. -ἴ 
Ὀεοδυϑε ΤΠΕῪ οὔβεσνε ἢονν ΘδΌΡδίἢ, πονν Ῥϑϑββονεσ, δῃὰ οἵμοσ ἔεαϑίβ αἰ βετῖ- 
ἐπὶ ἔγοπι οὐτβ.}] [1,3 - ὙΠΕΥ ἀγὲ Κηον διηοηρ 81}1} παιίοῃβ ἴο θεὲ νἱοκοὰ 
δηά ἴο αἰϑγεραγὰ τἢϊπὸ ἱπ)]υποιοη5.)ὺ [3 - Βεπ [Π6Ὺ 566 5, {ΠΕ 5βρὶϊ 
ου ἴδε φιουπά, Δηἀ τεφαγὰ υ8 85 δὴ ὑποίδδῃ {πίπα; πὰ ἤθη πὰ βῸ ἰο 
ΒΡεδΚ ἴο ἴπε πὶ, ΟΥΓ ἴο βυτη πο {Π6Π|, ΟΥ̓ ἴο παῖε {Ποῖ ΓΕ 6Γ 8ΒΟ0ΠΊ6 5εσνῖςα 

ἴο ἰῃε Κίηγ, [ΠΥ οἰ} ονεσ ν 8115, οσὐἁ Ὀσγεαῖκ [πσου ἢ μεάρμεβ, οσ δϑοεπὰ 
ἴο ΤΟΟΠΊΒ, οἵ φεῖ [Ὠτουρῇ χαρ8; δηὰ θη νὰ γυη ἴο 56ε1ΖῈ ἴεπὶ, ΠΥ τΓη 
δηα βἴδηαἀ ψἱ} βαϑηϊηρ εγε8, δηἋ ρ»ηδϑηϊηρ ἰθεῖῃ δηά βἰδιιρίπρ ἔεεῖϊ, πὰ 
ἴπογ ἐγ ρῃΐεῃ Ρβορῖθ, 580 ἴῃδὶ ψε τὲ ποί δῦϊε ἴο βεῖζε ἵποη. ὙΤΏΕΥ ἀο 

ποῖ σίνε [Πεὶγ ἀδυρμίετβ ἴο υ5 ἃ58 νῖνεϑ, δηὰ [ΠΕ Ὺ ἀο ποὶ ἴαϊκε οὔῦ ἀδυσ- 

ἴεγβ υῃῖο ἴδ πι; δηὰ ψδοανοτ οὗ [Πμ6 πὰ 15 ἀγα ἴο ἀο {με Κη ρ᾽5 5βεσνίος 
ἸΏ Δ Κ65 8Δη Ἔχοερίίϊοη οὗ [μδὶ ἀδὺ χῖῖ} ἐχουβεβ; δηὰ ἴῃς ἀδὺ οὐ νος [ΠΕῪ 
ΜΒ ἴο ὈΌΥ ἔσγοιῃ 5 ΠΟΥ 580 ἷ5 ἃ ἰαιννίυ ἄαν, Ὀὰϊ οὐ ἴῃς ἀδΥ ψ ἤδη ψε 

5} ἴο ὈΟΥ ἔτοπι ἴμ 6 πὶ ἴΠΕῪ βῃυϊ ἴῃς ὈᾶΖδδΔΓΒ ἀραὶηϑὶ 1.5, ἀπ 580 ἴο 5, 
{|ἰ5 ἃ ἑογθί ἀἄδῃ ἀν. [Ι͂η ἴ86 δγϑὶ ἤοὺγ ἵΠΟΥ 880, δας ἅσε τερεδίϊης {με 

ϑδάφηια; ἴῃ ἴδε βεοςοηα, ἦε ᾶἃζὲ ὑσγδυΐῃᾷ ΟὟσ ργάγεγβ; ἰῃ ἴῃς (ἰγὰ, νε σε 
εἴης ἱοοά; ἱπ ἴΠε ἑουτίῃ, ε γε Ὀϊεββίης ἴῃς Οοά οὗ Βεᾶνεη θεοϑυβε ἢς 

85 σίνεη υ8 ἰοοὰ δηὰ ψαΐοσγ; ἴὴ ἴδε δέῃ, [ΠΕῪ μὸ οὐἱ; ἱπ ἴῃς Ξἰχίῃ, [ΠΕῪ 

τοῖυση; δηα ἴῃ [86 ϑενεηῖῃ, ᾿πεὶγ νῖνοϑ σὸ οὐΐ ἴο πηεεῖ [Πεπὶ δηα 580, 

Βτίης 5011: Ὀεδηβ, Ὀδσδῖιθε γοῦ ἅτε εΆΓΥ ὙΠ πνοσκίηρς ἔοσ [15 ψὶοκεὰ 

Κίηγ. ὙΠΕΥ μὸ ὕΡ ἴο {πεὶγ βγπᾶσοσυς ἀπά τεδα ἴῃ {μεῖς βογιρίυγεβ δηὰ 
ἰηΐεγρτγεῖ Ποῖσ ρτορῃεῖβ, δηα οὐγϑε οὐγ Κίηρ δπὰ σγεν]ε Οὔγ συ] εῖβ, δηα 

5ΑΎΥ, ΤῊ Ϊβ ἰ5 ἴῃς ἀδγ ἴῃ ψ ἰο ἢ [ἢε στοαὶ οὐ τεϑίεα. ὙΠεῖὶσ ὑπο]εδῃ ψΟΠῚ- 

6ἢ οὐ ἴδε βενεπίῆ ἀδγ ρὸ ουΐ δῖ πη ηἰρσρῃϊ δηᾶ ἀθᾶϊε ἴπε ψδίετβ. Οἡ 
186 εἰσμίῃ ἀδγ [ΠΕΥ εἰγουπηςΐδε ᾿μεὶγ ϑοη5 δπα ἀο ποῖ 5ρᾶσγε ἴμεπι, θυ 54Υ 

(πδ1 [Π6Ὺ ἅτε αἰϑιϊη συ ϑηΐης [8 6πὶ ἔγοτη ἴῃε πεαίμεη. (ΤΈΟ τεϑὶ οὗ ἴῃς 
Ρᾶϑβδαρε Ὠ]Οἢ τγε]αίοβ ἴο ἴδε [εὐ] 5} ἔεδϑίβ 18 ἴοο Ἰοης ἴο ἰπβεσί.}} 

Νο Ὀαίζεγ σοπηηθ ἴδ ΤΎ οἡ ἴῃς πιεδηϊηρ οὗ (Π6 ν. οου]ὰ θὲ ἑουηὰ 
[ἢ4η {π656 δα! ἰοη5 οἱ ἰῇ νχβθ. ὙΠΘΥ μον ΨΥ δΔῃ11- 6 π } 15π| 

νγἃ58 ἃ5 ργανδίβηΐ ἰῃ δῃϊ αι 85 ἴῃ τηοάθγῃ {1πη165 (ο΄. ΕΖΓ. 4."-}). 

--Απά Ἡ ἰδ ποί ῥγορβεῦ [07 ἐ:6 Κίμρ ἰο ἰοίογαίο ἱμει, [Μ|ερ. -ἰ Ἣ Ὀε- 
σδιδε {μαγ οδΐ δηά αὐηκ ἴῃ ἃ ΙΏΔΏΠΕΙ ἴο ἀἴδρταςα ἴῃς Κιίηρ; [ογ 

14 ἢν [4]}] ἰηἴο ἃ ρορ]εῖ οἵ ψίηθ, {πεν [ἀκα ἴἴ ουἱ δηὰ ἀσίηκ ἴἴ; Ὀυΐ 

1 (ἢς Κίηρ ἰουςμεθ (Π6 ρορ]εὶ οἱ ψίηθ, [ΠΘῪ Ροὺγ ἰδ οὐἱ.] Εδ- 

ΙΔ 5 Γθδὶ δγριχηθηΐ, ἢ 5 οὈϑουγεα ὈΥ ἴῃς δαάϊοη5 οἵ [ΠῸ 

γγβ5., 156, ἰδέ Μογάβροδὶ᾽β [υἀα᾽θπὶ ἢ85 πηδᾶς ᾿ἷπὶ ἀἰβοῦθυ ἴῃς 

ΚΙπρ᾿Β σοϊηπιδηα; ἱπογείογε 4}} [εν πηδὺ Ὀ6 ἐχρεοϊθα ἴο Ὀὲ ἰδνὺν- 

Ὀγθάκοῦθ. ὙΠΪΒ ἰ8 ἃ ροοᾶὰ ἄθαὶ {κὸ ΜΚ ῆδη 5. ἀγρυμηθηΐ ἰὴ 
116-12. 
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9. 17 ἐ σεθρις ροοά ἰο {6 Κίηρ, [1], Ὦ -Ἐ ἀπά (ἢ ἀεοϊβίοη ἰ5 σοοά 
1 ΠΙ5 ποατί,] [[05.3.2 - δηὰ 15 ἴποὺ νὴ] ἀο ἃ ανουγ ἴο ἰῃγ 5Ὁ- 

͵ες15]. ΤΪδ 15 ἴη6 σερῦ δῦ ἔογπλια ἔογ ργοϑθητηρ ἃ Ρῥτοροβί(οη 

ἴο ἴδε Κίηρ (ς΄. 1'5).--οῖοὶ ἡ δὲ υνίεη [{᾿ὃ Ὁ ἴῃ ἃ νι πρ] το ἀέ- 
δίγογ ἐἤέηι, [705. -Ε δηά (μδὶ πο γουηδηΐ οἱ ἰμθπὶ Ὀς Ἰεἴζ, ΠΟΥ Δὴγ 

οἵ ἴδ6πὶ Ὀ6 ῥγϑβϑοῦνεα ἴῃ. βἰανεσυ οὐ ἰῃ σδρίϊνίγ. Βυΐ, {μαὶ μου 

τηδγοϑί ἠοῖ ἰοβα (6 σενεηις ἰῃδὲ ΔΟΟΓι65 ἔγοπὶ [Π6, 1 Ὑ01}1} τηΔ ΚΘ 

ἰϊ ὋΡ ουὲΐ οὗ ᾿Υ οὐ ἰογίιη6,] απ 1 ὐὐΐ τυεῖὶρἢν ομξ το,οοο ἑαϊεηΐς 

οἵΓἨὨ τἴϊννεν [7]ο5.3.. -Ε  Ποηδνεσ ἴποιι σοτησηδη 651] ἐμέο ἐπα μπαμάς οὗ 

ἐπε ῥγορε οἰδείαὶς ἰο ὀγὶμρ ἱμπίο ἐπ 6 Κίρρ᾽5 ἰγοαδηγ165. 

[105. -ΑΠΑῚΙ 1} μὰν 1.18 πλοπεΥ ρἰδα]γ ἰπδὶ {πε Κἰησάοπι πλᾶὺ Ὀς ἀς- 

Ἰϊνεγεα ἔγοπι [8686 6εν}}]5.}] [Μ|Π|14. τ3ὃ -ἰ ΤΆ ννὰβ Κποννῃ ἰο Πἰπὶ Ὧο 588] 

οπς ψογὰ δηᾶ {μ6 ννου] ἃ νγδ5 οσεαϊβα, (δὶ Ηδιηδη ψουἹὰ ομὲ ἀδὺ οὔεσ 
ἸΏΟΠΕΥ ἴοτ ϑγδεὶ. ὙΠδεγείοσε ἢς ἢδὰ Ἴσοπιπιδηάεα Ὀείογε, {παῖ ἴΠῸῪ 

ϑβου]ὰ ρδᾶγὺ 58εῖε ϑβ οὗ ϑδίϊνοσ ἴο {με 1οτὰ, ἃ5 ψὰ ἤδνεο ἰδαγηεα ἴῃ ἃ ρεβηημα, 

[δῖ οη ἴδε ἔγβὶ οὗ Αὐδγ 1 ννᾶ5 δηποιυποδα παῖ (ῃς 5Π616}5 βΒῃουϊὰ Ὀ6 
εἴνεη (σ΄. 1]7Τ. Μερ. τ5)} [Φι ΖΦ: Ὁ Απὰ νῆᾶὶ ἀοεβ ἴπς βυπὶ εαι8]} 
11 εα1184]5 με ὄοο,οοο πιλῖπαϑ {πδΐ {πεῖν ἔδίμεγβ ραϊὰ ἤθη ἸΘῪ ψνεπῖ ἃὉ 
ουϊ οὗ τ1πὲ θοπάδρε οὗ ἴδε Ἐφγριίϊδη5.] 

ἼΠε υπϊὶ οὗ πηρᾶβϑυγα ἴοΥ δἰΐνοσ ἰῃ ἰῃς Ῥογβδίδη Ἐπ ρῖγα 85 (ἢ 6 

τσ ὰϊ Βαρυ]οηΐδη τουδὶ 586 κ6 ] ννεϊσηϊηρ 172.8 στ. ἴσου δηα ψογίῃ 
δἰγηοβί Ἔχϑοῖὶγ 2 581} ηρ5. ΤῊς πλὶηᾶ ννᾶ8 σοπῃηροβθα οὗ όο 5Π6 Κ6]5 

δῃηάα ἴῃς ἰδἰεηὶ οὗ ὅο πλϊμᾶ9. ὙΤῃὲ ἰαϊθηΐ τπ5 σοηϊαϊ πο 4,ὅοο 

5ῃἜ κεῖ δηὰ ννὰβ ψόγίῃ δροιιΐ 2326. (5εεὲ 5128. 1ἰϊ. 421; ΕΒ[. ἵν. 

4443 ἤ-.; ΝΥ εῖββρδοι, ΖΟΜῸΟ. τροοῦ, Ρ. 402). ΤΠ τοςοοο ἰδἰθηῖ5 

(δὶ Ηδιηδη Ρῥτγοπιιϑοά ψεσα ἰἢυ5 ψνόοσίῃ δρουΐϊ 43,ὅοο,οοο οΥΓ 

Φιϑοοοοοο. Τῆε Ρυτοδαϑίηρ ναἰιια οὗ [15 σι πὶ νγᾶ5, οἱ σοι 56, 

ΓΑῸΓὮ ρστοθδίοσ ἴῃ δηι ιν 1Π8η αἱ {ΠῈ6 ῥγοβϑοηΐ {ἰπ|δθ.0 ον [πε 

ΔΌϊΠοΥῦ σᾶηλα ἴο ἢ ἀροη (815 ἀυλουηΐ ἰ5 ϑΒῆοννῃ Ὀγ ἴῃς δααι!οη5 οὗ 

Μερ., Ζι, ἀπὰ ζ.. Ιῃ Νι. 2: ([ἢε τοῖα] παπΡοΓγ οὗ (ῃς σὨ]Πάγθη οἵ 
15γ86] 5 ϑβεί αἱ όοοίοοο. ΒΥ ραυἱηρ ἃ τηἷηᾶ δρίθοα ἴοσ {μεῖγ ἀ6- 

δι γυςσίίοη, ἰηϑίθδα οἵ ἴῃς 4} 5ῆβκοὶ {πᾶὶ ἴἤθυ ραϊὰ ἴογ {ἢ εὶγ τὸ- 

ἀετηρίΐοη (Εχ. 301:-.2), ([Ὠ6 συγ 15 ορίδηδα (τ΄. ΝόϊαεκΚε ἴῃ ἘΔ. 1]. 

,1401). 

Αςοογαϊΐηρ ἴο Ηδος. 1]. ος, ἴῃς (οΐ4] τενθηῖθ οἱ ἴῃς Ῥεγϑίδη 6πλ- 

ΟΙΓΘ ννᾶβ 14,5σόο Ευραῖς ἰ4]θη5. ΟΓΥ πραγ τ7,οοο Βαδρυ]οηΐδῃ 

ἰΔ]οπί5. Ηδπλδη ἰππ5 οἴεγεα δἰπηοϑσὶ 25 οἱ {πε δηηλαὶ ἱποοπια οὗ 

(Π6 ορίτο. ον Πα Ργοροββά ἴο γαῖβε 1ἢϊ8 γαϑὶ ϑ νγὲ γα ποΐ 



ον πα ΣΝ 

2οὔ ΕΞΤΗΕΕ 

ἰοΪά. ΤΊγ., Βεγί., Κεῖ], Οει., ΝΝ1Α., δῖθρ., ΒΌΡΡοβθε ἰῃδί ἢς ἰη- 

ἰΘηα6α ἴο βδουγα ἰΐ ἔγοηλ ἰῃ6 ΡΠ 6Γ οἱ ἴῃς 5ἰδυρῃίετεα 7ενν5 (.. 

2.8), Ὧπ4 (πὶ (15 ᾿πάϊσαίθϑ (ῃ6 δυΐῃογ᾽5 δϑίἱπηδίς οἵ (6 ψϑδὶ ἢ 

(α΄ νγὰϑ ἰῃ {μεῖὶγ δδηάϑ; Ὀυΐ 3:2 φυρροθίβ μδ΄ [86 ρου οῚ ννᾶ8 

οἴετγεά ἴο ἴῃοβε ῆο αἰά ἴῃ ψοσκ οὗ ΚΙΠἸηρ, πα ἰῃ 8: οἱε (Ὠ6 765 

ἅτ ρει 6ἀ ἰο ΚΕΕΡ [86 5Ρ011 οἱ ἰμεῖγ δῃδιαΐεβ. Ἧνε πγιβῖ 5ὺρ- 

Ροβ6, [Βοσγοίοσγε,  Π 705. Δηα τηοβί σομλμ., ἰδὲ (Π6 ΔυῖΠοΟΥ τ] Θ 85 

ἴο Γεργοϑεηΐ ΗἩδηηδῃ 85 ργογηϊβίηρ (15 ϑυ ουΐ οὗ ὨΪ5 οὐνῃ ργίνδίε 

[ογΐμῃθ. [Ι͂ἢ τερασγὰ ἴο (86 ῥγοῦρδὈ! οὗ συςἢ δὴ οΟΥ̓͂ΘΓ ορίπίοη5 

αἰῆεσ. Εδνν. σομραγοϑ Ῥυίῃ5᾽ ΟΗΘΓ οὗ 4,οοο,οοο ροϊα ἀδγῖος 

ἰο Ῥαγίυβ (Ηεγ. νῖϊ. 28) δηὰ Τυο γ65᾽ Ἱποοπηθ οὗ 8η αγίαδε οἱ 

ΒΝ Σ ἀΔγ (Ηδγ. 1. 192). Μομδοῇβ πιυβί ἤᾶνα Ὀδθὴ 0 5ῖεσ ἴῃ 

(8 δηοίθηΐϊ Οτγίθηΐ ἤδη ἰἤοῪ ἃγα ἰῃ (86 τηοάσθγῃ Οτίθηΐ, 1 ἃ συ ῦ- 

ες σου] 86ἴεϊυ τδκα ϑυςῃ ἃ αἰβρίαυ οὗ ψεαϊῖῃ. Ηδηιδη ΠΟΡρε5 
[μἱὶ ἰδ σοῆδγουβ οὔθ ν}}}} ἰετηρί [Πη6 Κίηρ ἴο ἰοοῖκ νἱἢ ἔδνουγ 

ὉΡΟῺ ἢϊ5 ρίδῃ. Ὑῃοθα ΏΟ τγερᾶσὰ (6 ὈΟΟΙ 85 Ὠἰδίογιοδὶ ροίϊηϊ 

ουξ (ῃ4ἰ ΧοΓχοβ᾽ βπϑῆσθθ τηυβδῖ να ὈΘΘη στοδίν ἱπῃρονογϑῃθα 

Όγ Ὠῖδ5 υμϑυσοθϑϑία! νὰ ἢ ατοθεςο, δπα [δὲ ἢ νου] πδίυγα! Υ 

θὲ ρ]δά ἴο ΓΕσΟῸΡ ΒΙτΆ56 11 ἴῃ [15 ΤΠ ΔΉΠΕΘΓΊ. 

10. Α4πὰ μὲ Κῖηρ ἄγειν οὗ μὲς εἱρηεί-γίηρ [3 -ἰ πο ἢ Πδ υ566] 
ὕγορι ᾿ἷξς μαμᾶ αμπά ραν 1! ἰο Ηαπαη, 5οη οἵὗἠἨ αν Δαϊπᾶ {.ς 
Αγαρίίο, {μ:6 ἐποριν οὗ ἐμι6 ὕες, [(ὦ -- ἰπίο 5 Βαπα ἴο 564] ψῇῆδί 
δά Ὀδϑη ντι θη σοηοσογηΐηρ ἴΠ6 [6νν5.}] [ἢ δποίθηϊ {π|65 ἴῃ 564] 

ἴοοκ (ἢ ρῥΪαος οὗ ἴῃς ντι δ η ϑσρηδίυγα, ἤδηςα ἴἰο ρῖνα ἃ ἤδη οὔμδ᾽5 

568] ννᾶ5 δαιἱναϊθηΐ ἴο Δ] οννίηρ Ὠϊπὶ ἴο βίρῃ ομδἾἶβ ἤδη (ς΄. 85. -- ’ 

Οση. 4141 Μᾶς. 6:5"). Τῆς [68 ΟΓΟ ΠΟ δἱ ΗδΔΠΊΔη 5 ΤΏΘΓΟΥ. 

ΟΥρΡΏΔΙΪν 9615 ΕΓῈ ΌΓΏ ΟἹ σογάθ υηρ διουπηα (6 ὩεςΚ. 
ΘΌΡΒΘΘΏΘΗΓΥ (ΠΘῪ νοσα δεῖ ἰηῃ σηρϑ (ς΄. 112) 8. Ατί. “.85.41"; ΕΒ:. 

Ατί. “Εἰηρ᾽). Οπ [86 Ῥγορεσ Ὡδῆηθθ, 885 ἢ. 69. 7.6 ΘΜ ΕΡ1) 

οἵ ἐμ ὕες ἀεβηθβ τὭοσε ὑγϑοίβεὶυ ψῆδί ἰ5 βϑιιρροϑίεα ἰῃ ἴῃς {{|6Ὸ 

Αξαρίίε (σ'. 3)}. 
11. Ανὰ μὲ Κίηρ βαϊά ἰο Ηαριαη, Τῆι οἶνον [3 - ΝΜ ὨΙΟΒ ἴδου 

ἢδϑί ρῥγοχη!564] ἐς ρίνεμ [0 ἐπ66]. Τὶ ἰ5 θεῃθδίῃ [ῃ6 Κὶηρ᾽5 ἀϊρῃηὶν 

ἴο Κα ἃ ὈΓΠΕ ἴοσ ἀοίηῃρ ϑοπιείῃϊηρς (δὲ ν}}} ρσγοπιοίς ρυδὶὶς 

να αταε. ὙΤΒοθα ψΏο (μῖηκ ἴμδι Ηδπιδη Ῥγοόροβθβ ἴο σγαῖβε ἴῃς 
ΠΊΟΠΘΥ ΟΥ̓ σοηβεοοδίίηρ {Π6 ῥσοροσγίν οἱ {ῃ6 7εν8, μο]α (μδΐ 186 

Κίῃρ Ὀαϑίοννβ (ἢ15 διπὶ ὈΡΟῚ Ὠἷμπ 85 ἃ γε ναγα ἴοσ ἢῚ5 βεσνίςθ ἴῃ 
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-ἀδηουποίηρ (ἢ6 (γα ἴογ5.--Απὰ {μὲ ῥεοῤίε [ζ: - Ἐἰ5. ἀεἸνεγϑά ἰηΐο 
[ἢγ Πδηα] ἐο ἀο τυῖι ἢ α5 5έεη:5 ροοά ἰο ἐμ66.10 ἼὮΕΘΓΟ 15 ποΐ (ἢς 

ἰεαϑδί ἀθἰδὺ οὔ ἢεϑιίδίίοη οἡ ἴῃς ρατγί οὗ ἴῃς Κίῃρ ἴῃ μδηαϊηρ ΟνῸΓ 

(ὴ6 δηίγα [ον ϑἢ τὰς ἰο ἀσδδίσυςοη. Νοῖ πεσεῖν (ῃ6 765 ἴῃ 

5584 δἀπα ἰῃ ἴἢ6 ῥγονίησθϑθ οἱ ἴπΠ6 Ῥογϑίδη δρίσγε, Ὀυΐϊ 4150 1ἢοβα 

ἰῃ Ῥαϊεβίίηθ ἃσγε ἱποϊυ δα ἰῃ (ῃ6 εἀϊοςί. Ὠεβροῖ 845 Χεῦχοθ νν88, 

ἱΐ πιδὺ νγ6}} ΡῈ φυεϑιϊοποα μθῖΠῈΓ βυς ἢ Δῃ ἰπβᾶηδ ρῥγο͵εςΐ Ἔνὲῖ τασί 
ἢ 5. ΔΡΡσονᾷδὶ. 

8.  ομι. 39.--- Ἰὴ] οπι. Φ (εχο. 44, 71, 74, 76, τού, 12ο, 226: οτΙιδ 3) 

1.1,.--- ΦγνΦΌΜΝ) βείο ςογάδ ῥγοβέεν ρέπμ5 “μά σογμρ εἰ ἀϊχὴ Ὦ,: καρδίᾳ φαύλῃ 
κακὰ περὶ Ἰσραὴλ λέγων 1,: -᾿ λέγων (ᾧ (οπι. 936): Ηδυρὶ ἀο]είε8.---- ) 5] 

] 5) ᾿ηβογίθα θεΐοσγε ἴδ βυΐ. 85 'π 1. 29" 15. 143) 225 (σ΄. Κηϊς, 1.. 1101, 

1ο2; Οἱ. ὃ ογϑ; ϑίδαε, ὃ 23)οδ; Βτοςκειτηδηῃ ἴῃ ΖΑ͂. χν. ρρ. 347 37.). Ὑδε 

ἔοττῃ δου] ργοῦδ )γ θὲ ροϊηϊεὰ 1205 (ς΄. Ηδαυρὶ α. .).-- ἼΠΝ] οτα. ᾧ ΦΊΏΣΤ,. 
- ΠΡΟ οπι. ὦ (εχς. ο3ὁ ὃ) 1.,: ἑπογεάδίδηε Ἔϊ.--- ὙΛΟῸΥ ΡΟ] ὈοΙὰ Ῥωαὶ ρῖς. 
ἁ.λ.--- ὈΌΡἢ 1.2] οπι. Φ2Π1,.--- 101 οτι. Φ Ζ11,.---- ἼΠΌΠΟ] κδαϑοΣ 
δι,» οἱ θ᾽: ταῖς βασιλείαις Τ,: -[ λαὸς πολέμου καὶ απειθής 1,.--- ὈΠ 
“ δἰ εαγενπονιίές 3..--- Ὅν 2530} οτα. 3 ἘΠ 1,.---- 9] σοῦ βασιλεῦ 1,: ἐμὲς Ὦ;.--- 

Ὁ} 90] Ὁ εἰ ορίήνιε ποσὶ 33: -Ἐ φμί οορηοδογ ἴηι οπιπὶ ῥεσιἰστίία εἰ 
)γαςρία μα φρογημ Ἐν: -Ἐ Ὑνοριζόμενοι ἐν πᾶσι τοὶς ἔθνεσι πονηροὶ ὄντες 
καὶ τὰ προστάγματά σον ἀθετοῦσι 1,.--- ΓΙ.) -- Ἴ)Ο] πρὸς καθαίρεσιν τῆς 
δόξης σου ἵ,; ἐπ ἀΐδηι πιμριιοπὲς ρίογὲς ἱμα Ὦ:.--- ὉΠ.) 5] ο ἴδε Ατγδιηδ1Ζ- 

ἴῃς ΗἸρΆ. ἰηξ. νὰ} αρλεσμ, βεὲ ΒΒ. 628 ΒΚ. ΤὨς νοσγὰ [85 γαῖ δῇ 

Αγ. ἴδῃ ἃ ΗθὉ. πιορδηΐησ. 
9. 30] -ἰ καὶ ἀγαθὴ ἡ κρίσις ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Τ,: -ἰ οἱ ορέξηιμηι 65: δε σμὶ 

μο Ἶ;.--- ΟσὩμῦ 22 δοθήτω μοι τὸ ἔθνος εἰς ἀπώλειαν 1,: ἀείμγ »εμὲ 

φεπμς μος ἐπ ῥενάϊέίοηεηι Ἐ:.---- Ὁ.) Ν 51 οἵη. Ὁ 3. Τῆς Ρὲ. οὗ τῖ5 ν᾽. 15 
υιϑεα οὗ τη 55ϑογαβ οἡ ἃ ἰᾶγζε 508]6 ((ὐ. 312 Καὶ. 11}, ΚΝ πο Κ. 26 ἀεἸεῖοθ5 858 

εἰοβϑ8.--- ὩΌ2] οπι. 33}.---- κυϑπῦ -- »] οτι. ὦ (εχς. οϑὸ Ἐ, Ν 5. 8 πε}[1,20.--- 750 
Ος.: ᾿Ν νᾶγ. Οἵσ.ἕ--- πον Ὑ0}] οἵ τογα] οὔςἶ4]5 ἰῃ χϑεηογαὶ οὗ (ς΄. τ (ἢ. 292). 
Ηετγε ἴῃς ξο]οσίηρσ νογὰβ 5ῃον {πὶ ἰγεαβογΥ οβῆς 815 ἃγε πηεδηΐ.---Ν}2 5] 
οι. 33.--- Ἴ22] Ρ]. ἃ5 ἰῃ 47.-- ῬῸπ ἢ ἐμῶ 3): ἐμο Ἐϊ: οτα. 1,. 

10. δι. 31} 1..-ττ ἸΏΚ291 Ἐ αὐτοῦ Α.--- Υῦ ὉΡ01 οπι. ὦ Ζ}.-- [00] -“Ἐ εἰς 

χεῖρα(5) ὦ Ἐ; (εχς. Νὶ ὅ).--- ὈΥ ΠΣ -- 2] οὔ. ὦ Ὦ 1.: Ηδυρὶ ἀείεῖεβ ἃ5 ἃ 
εἰο558. 

11. 1950] οπι. 3}.--- [955] διρη 3: αὐτῷ Τ,: οτα. ὦ Ὦ:.---Ἰπϑιεδα οἵ ηθ55 
ὈΡ.Υ 2 1.0) Ηδιυρί ῥσοροβεβ ἴο τεδὰ Ἵ ἢΓ) Ὁᾧ δηὰ ἴο γεβαγὰ ἢΌ2Π 85 ἃ 
δῖοβϑ, οῃ ἴδε στουπὰ τ[μαὶ πο Οτίεηΐαὶ τλοπάσοῃ που] ἴΠ8 τλδῖζα ἃ ρταβ- 

εηΐ οὗ το,οοο ἰδἰθηΐβ ἴο ἢ 158 ν]Ζίεσ. Ὅῇῆε σοη]εοΐατα 15 θυ ρροτγίεα Ὀγ ἴῃς 

τβ5., ἀπὰ ἴτ ἰβ ὑπηθο θα γΥ ἴο τ Κα ΔῺΥ επ]οηἀδίοηβ ἴῃ δι. οἡ ἴῃς 

δτουηά [μδϊ ἃ 5βἰδιεηδηῖ 15 ὨΙϑιογΊ Δ}]Ὺ ἱπιργο Δ Ϊ6. 
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ΑΝ ΕΡΙΟῚ ΤῸ ῬΕΒΘΤΕΟΥ ΤΗΕ ΕΝ 15 ΞΕΝῚ ΟἹ (3."-:5). 

12, Αηπώ, [[ο05. -- βοὴ Ηδπιᾶῃ μαα ραϊπθαὰ ναὶ ἢ ἀεϑίγοα,) 
ἐπε Κίηρ'ς5 ϑογίδες τὐογο εαἰϊοὰ [Ὁ - Ἐοὴ τμαἱ 440] ἐγ 1᾿:6 βγεὶ νιομίμ, 
0 ἡϊς ἐπἰγίεομίμ 4αγ.1] ΤὨΘ σογίδες δὰ σἤαγρε οἱ (ῃ6 Θηρτοβϑίηρ οὗ 

τογδὶ εἀϊοῖβ (τ΄. 8"). [ΠῚ Ἔνοσυ ἰδηριασε ἀπά βοτίρί οἵ (με Ῥεγβίδῃ 

ΘΙΆΡΙΓΕ γνᾶ5 566, 85 ἴΠ6 [ο]]οννίηρ οἰαιιϑε Αϑϑεγίβ, ἰἤθσθ πγιιϑῖ να 

Ὀδδῃ ἃ ἰαγρε θοὰυν οἱ οἰεσκβ. ὙΏοθα ΨῆΟ βιρροβε {πὶ Ηδιηδῃ 

οδϑί ἰοίϑ (317) ἴἰο ἀδίεσμλίης [ῃ6 ἀδίε ἴον ἴῃς ἀεδιγυςσίίοη οὗ (ῃ6 6 νν}5, 

Ὠϊηκ τηδὶ (Π6 5.Υ 65 γοσο οδ] θα ἰῃ ([ἢ6 βϑᾶπλθ τηοηζῇ. 1, μον- 

ΘΥΘΙ, [86 Ἰοῖβ ΕΙ͵Ο σαϑί ἴο ἀδίογπ)ηθ ἃ {ἰπ|6 ἰοῦ δϑοκίηρ [Π15 [νοι γ 

οὗ ἰῃε Κίηρ, {πε (Π6 ϑουῖθθθ εσα σ41||64 ἴῃ Νίβδη οἱ Χογχεϑ' 

ΚὨϊγίθθ ἢ γοᾶγ (5866 οὐ 37). 

[Φ! -ΕΑΠπὰ τδὲ (Βεάνεη]ν) Κίης βεηὶ υηΐο ἢὶ5 ΤΕΙρΡ]ε ΌῪ δ15 τἰσῃιοουῦϑβ 

βεγνδηΐβ ὑπῖο Ηδρραὶ, Ζεοομδγίδῃ, δηὰ Μδδοῆὶ, νῆο 881 ἴῃ ἴῃς σπδτηθεγ 

οὗ Βοννῃ βίοῃεβ δηὰ ρῥγορῃεϑίθα πεσε σοησεγηΐης ἴΠς στοαὶ νν8}} οὗ Τ ογυ- 

8816. Απὰ δἵζεγ 72 οὗ ἰἴ8 ἴοννοσβ ἢδὰ Ὀδεη 01}, {πὲ νυ] ο Κοα Χογχοϑ βοηΐ 

δηα Ὀγουῃϊ 127 50 Ὑ1065 ουῖ οὗ 127 ῥγονίηοςϑ, Ἐν ΟΓΥ πιδη ὙΝἸ ἃ 5οτο] πὰ 

ἃ ἰΔ0]εῖ ἴῃ ἢὶβ απ; δῃηὰ ἴεν 8δῖ ἴὴ ἴδε μαῖδβ οὗ δυ58; δηὰ ἴεν ντοίς, ἀπὰ 

18Ὲγ ϑεηὶ ουἱ Βασζὰ εαϊςῖβ ἀραϊπϑὶ ἴῃ [εν δηα δραϊηδὶ {μεῖγ ἴα νν5.} 
ἃ 

Απάα ἀϊδῥαίοῖ τυαδ ῥγεραγεά ἐπ ἀσεοογάαμοες υὐὐδὦι αἰ ἰμαί Ηανιαπ 

εοηηπαηπάεα [Ὦ -ἰ τἰῃ6 βογθ65] τρηο [3 -Ἐ 41} ἐῃ:ι6 Κίηρ᾽ 5 βαίγαρςε 
απὰ μπίο ἰ:6 ρουεγηποῦς, [Φ' Ὁ Ὧο Πα Ῥδθὴ δρροϊηϊεοα τι ]6Γ5] 
ουεῦ ἐυενγν σἰηρίς ῥγουΐπες [(ὦ Ὦ, --ἰ ἴτομι [παΐὰ ἴο ΕἰΠϊορία, 127 
Ρτγονίῃςθϑ, απ μπίο ἐδ οεϊαίς οἵὨ ευενγ σἵηρίε γαςε]. Ἡδετε ἴῃεγε 

86 ἴῆγόθα στδάδβϑβ οἱ οῇῆςϊα]5: ἐῖ6 βαίγαβ5, τὰ ϊηρ ονασ (ῃ6 20 στοδΐ 
ἀϊνιϑίοηϑ οἱ [Π6 ειαρίγε; ἐμ ρουεγηοῦς, ΤΌ] Ρ ΟΥ̓ [86 51.181] 6Γ 50Ὁ- 

ἀϊνιϑίοηβ; δῃὰ ἐδ οἱδείαίξ, ϑεγνὶηρ ὑπάθγ. [π6 ρονοσθοσβ (ς΄. τ'- 5). 

- Τὸ εὐενγ δίηρίε ῥγουΐηςο ἦη 15 δορί, απὰ τύυενγ οἰπρίς γάζα ἐη ἐΐς 

ἰαμρμαρε), 5886 133.---]7ὦ} ἐμὲ παηις οἵ Κίηρ Χεῦχες ἐξ τας τὐγηίεη, 

σπά Ἡ τυας σοαϊοα τ ἐΠ|6 Κίηρ᾽ς εεαἰ, [1, - τ ἴοΟΓ Ὧο οηδ σδῃ 8πη8]} 

(μ4ἱ ννῃ]ς ἢ 15 564164.] ΤΪ5 ἰ5 ([ῃ6 υ86 ἴο ψΨΒΙΟΒ Ηδιηδη ρΡιιῖ5 ἴῃς 

868] (Παἱ 15 σίνεη Ὠἰπι ν. 19 (γ΄. 8). 
18. Αν»ἃ ἀϊεραίολιος τὐεγὰ 5εη ομἱ ὃγ πιδαης οὗ σομγὶς75], οἱ. 13: 

4.6 81... ΤΏΕβῈ ἅτ (πε ἄγγαροι οἵ Ηετ., Χεη., αηὰ 705., ΚΟ 'νΈΓῈ 
βίδ:οη θα δἵ ἰηῖογνα]5 οἵ ἔοι οΥ ἢνε ραγᾶϑδηρβ, δηὰ ΨἼο ἰογυνναγαάθα 
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ἀϊβραίς με ἢ Ἔχ γδογαϊηδγυν γὰρ αἰ γ. [ἢ 819 (Π6γ τάς οἡ {Πογ- 
ΟὙΡΆΡταα γογαὶ γᾶσα ἤογβθϑ; διιῖ (Πδΐ ἰ5 ηοΐ 5ἰαι6α ΠΕΓΕ, 85 [Π6Γ6 ννὰβ 

ΠΟ ποεά δἱ 1ῃϊ5 {ἰπ|6 ἴοσ βρεοῖδὶ μδϑβίε.---7),η0 αἱ! ἐμ Κίηιρ' 5 ῥγου- 

ἡηζας, ἰ0 ἀδ5ίγογ, ἰο 5ίαγ, απὰά ἰο απηηήαίε αἰΪ ἐπι6 ὕειυς, ἤγοηι δογ ἰο 

οἰά νιαπ, εἰ άγεμ απά τυοηιθη]. ΤῊΣ Ποαρίηρ ῸΡ οὗ ΞΘΥΠΟΏΥΙΩΒ ἰ5 

ἰῃ ἱπλίίοη οὗ (ἢ6 ἰοραὶ 5ίγὶβ, δηα 15 σοιησηοῃ ἴῃ Εδί. (ο΄ 8). 

Οη {πε ῥργορδὈ τυ οὗ [15 ΒΟ Έβα]Ὲ δἰ δι ρ οΓ, 56 ν. 1..---]} 2 ΜῈ 
ἄαν, οπ ἐμ6 ἐἰγίοεν οὐ ἐπε υεϊ πᾷ τορι, ἐμαὶ 15, {6 γιομεΐ οὐ 

Αἀα7]. Ἰῖ, ἃ5 ϑιιρρεβίεα δρονθ, Ηδπιδη Ἵδϑί ἰοίϑ ἴο ἀδίθσπιίηθ (6 

ἀδΥ ἴογ ῥγδϑθηζηρ ἢΪ5 ρεοϊ το ἴο (6 Κίηρ (317) 83η6 ἀξοϊα δα οἡ 

{δε 131} οἱ Αὐἀδγ, ἰῃ Χογχαϑ᾽ τ2ίἢ γϑᾶγ, ἤθη (6 δύ ἴοσ [ἢ πηᾶ558- 

ΟΙΕ Μὰ5 ϑεῖ Οὴδ Ὑδδγ ἰδίθσ, οἡ (86 2 οἵ Αὐάδγ ἴῃ {Π6 1:21} γϑϑγ. 

ΤῊΝ Γϑδϑοη [οΥ [Π15 Ἔχ γδογαϊπαγυ ἀδἶδὺ οὗ ΠΘΑΙΪΥ ἃ γὙ6δγ ἰ5 πασὰ 

ἴο πὰ. [1ῇ ἰἢς [ἐν μαὰ θδθὴ ϑναγηθα ἃ γϑᾶσ ἰῃ δάνδηςς οἱ {ΠΕ Ὶγ 

ἱταρεηαΐϊηρς ἀεβίγυςιίοη, ἰἢοῪ νου] ἢᾶνε ἰουηα πηθδῃ8 ἴο δϑςᾶρδ. 

ΤΠ τηᾶϑβδοσα οἱ 51. Βαγίποϊοηχενν νου ποΐ ἤᾶνε Ὀδθθ ἃ γστεδί 

δίσςοϑ5 ἢ (ἢ Ηυριοηοῖβ δα Ὀδθθη ᾿πἰογπιθα ἃ γεᾶγ Ὀείοσοῃδηά. 

σόα, {Π|ηΚ5 (Πδὶ [15 ἰοηρ {{π|6 ννὰθ ποδαβα ἴοσγ ἴῃς ῥσγεραγαίϊοη 

8Δη6ἃ Ξεπαϊΐηρ ουὔΐ οὗ ἴΠε6 αἰβραίς θβ. ἴο γεπιοίΐα ργονίηςθβ, θὰ (ἢ 15 
ἄοεϑ ποΐ δοοογὰ ψ ἢ δὶ γε Κῆον οἱ ἴῃς ἐχοθιϊθηςε οὗ ἴΠ6 Ῥοῖ- 

βίδῃ ροϑβίδὶ βσγβίδσπῃι. Βεσί. {Π1ηΚ5 (Παΐ ἴἴ ννᾶ8 ἴο βμἤδησε {δε ϑυϑοτ- 
ἵἱηρ οὗ {π6ὸ [εν ΌὉΥ Κοερίηρ (Π6 πὶ ἴῃ ΒΌΒΡΘη56 85 ἰοῃρ' ἃ5 ροβϑίθ]6. 

ΟἸΙεσγ., Καὶ, δνν., ΞΌΡΡροβε [μδἱ ἴἴ ννὰ5 ἴο γίνε {Π6 [εν Δ ὀρρου- 

[ὐηἰγ ἴο ἰεᾶνα (ῃ6 σουηΐίγυ, Ὀὰϊ Ηδιηδη 5 Βασαϊν ἴο Ὀς οτεάϊοα 
ΜΪΠ ΔΠΥ δας Ὀεπονοϊοπί ἰπίθηϊοη. Τὴ γεᾶβϑοη ῬγοόρΌΪν ἰ5 
ΤΏΘΓΟΪΥ ᾿ΠΙΕγασγ. ΤῊ δυΐποῦ νν]5Π65 ἴο ρυΐ (6 πηάββαοσα οἡ (ἢ6 

ὈΠ͵ΙΌΟΚΥ 121} οἱ Αὐἀδγ ἰῃ {Π6 121} γϑᾶσ, δηἀ «͵5ο ἴο ραίῃ {{π|ὲ ἔογ (ἢ 

ἀδνεϊορτηοηΐ οἱ ΗδπηλδΔη᾽5 ρὑγαθ δηα ἴογ [6 ᾿ἰϑϑιηρ οἱ [Π6 σου ηῖογ 

εὐἀΐοι Ὀγ Μοσάεοδίὶ.--- ἀπά ἰο ρἰμπάον ἐππεῖγ ροοάς [Ὁ -ἰ Τὰ οἠε ἄγ, 
ἴῃ [ῃ6 τηοη!ἢ οἱ Αὐἀδγ, οἡ {π6 {π|σίθθη (ἢ 1 ννὰβ5 τ 6η.] ὙῊΪ5 ἰ5 

οΟἴἶογοά 45 δὴ ἱηἀπςεπιοηΐ ἰο 4}1 ρθορὶα ἴο δἰΐδοκ (ῃε εννβ. ὙΏΘΓΟ 

5. Π0 βυρροβίίοη {πὶ (Π6 Ρῥ]υΠάοΓγ. 5 ἰο 6 σαί πογεα ἰηΐο {Π6 τουδὶ] 

[ΓΘΔΘΌΓΙΘ5 ΟΥ ἴο Ὀ6 ρίνεη ἴο Ηδιηδη (τ΄. 3"). Ασοοτγαϊΐηνς ἴο ἤερ. τ2α 

{Π6 τοδβοὴ ΨΥ Οοα 5εηΐ (ἢ5 αἰϑαβϑίοσ Ἐροὴ ἴΠ6 [εν ννὰ5 Ὀδσδιι56 

ἴον δά αἰἰεηάοα Χεγχαϑ᾽ [θαϑί. 
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ΑΡΡΙΤΙΟΝ Β. 

ΧΕΕΧΕΒΘ᾽ ΓΕΤΤΕΒ. 

Αἱ τῃἰ5 ροίηι Φ ἘΣ 1, ἰπβογτὶ νμδΐ ρυτρογίβ ἴο Ὀὲ ἃ ζορυ οἵ 
ἩδπΊδη 5 ἰείίεγ (Β'-}. 705. ρίναβ ἃ ἴσεα τεργοάιποίίοη οἵ {Π6 5βυὺ- 

βίδηςε οὗ ὥ. ὅδ: ρίνεβ ὑπάογ 4! ἃ Ἰἰδί[εσ ϑἰ ΠῚ }1Γ ἰῃ βυρδίδπος Ὀαϊΐ 

αἰ ογθμ ΠΥ ὄχργθϑϑθά. [{ 5 ργοῦδθὶυ ἀογίνοα ἱπάϊγεςιν ἔγοπχ . 

Ιη τερᾶγὰ ἴἰο {πε διιῃθης ον οἱ {πῸ δααϊίίοη, 5ε6ὲ 7ργοαἀμοοη, 
δ 2ο. Εογ ἃ οὔ] δρραγδαίιι ἴο (ῃς ἰοχί, 5ε6 Ῥαΐοῃ ἰὴ Β'.ΧΑαὶ. 

. ΡΡ. 18-2ο. ΤΊ δααϊϊίοη τοδαβ 45 [ο]]ονν8:--- 

'Νονν [818 5 ἴῃς ΠΟΡΥ οὗ ἴδε Ἰεϊίεγ: Τῆς στεαὶ Κίης Αὐΐδχεγχεβ τὶ 
{π686 ([Πηρβ ἴο (6 ρονθγηοῦβ οὗ 127 ὑγονίῃσθβ ἔτοτῃ [η6]8 ἴο ΕἸἰμορίδ, 

δΔηα ἴο ἴδε οδῆςϊα]5 {πᾶἰ ἀγὸ βυθ)εςῖ ἴο (ῃ6π|.0 ΞΑΓοΓ 1 Ὀεοδπης Ἰογὰ ονεὲσ 

ΓΊΔΩΥ παίϊοηβ, ἀπ ἢδα ἀοτηϊηΐοη ονὲῦ 86 ψΒοΪς Μοῦ], νι βουΐ Ὀεὶπς 

᾿Ππ|εὰ Ρ ἢ ργεβυπιρίίΐοη οὗ πιν δυϊ βοῦν, θὰ σΑγυγὶης ΠΊΥ56} αἰ νναγβ 
ἢ ἐαυϊΥ δπα πη] άη655, 1 ρυτγροβεα ἴο ϑϑῖτ]Ὲ ΠΥ 5 )]εςῖβ σοπ απ  Δ}}Ὺ 

ἴῃ ἃ αυἱεῖ δ; δηὰ, ΟΥ̓ πιαϊκίηρς πιν Κίηχάοτῃ ρεᾶσθϑῦ]θ, δηὰ ὀρεϑῃ ἴοσ 

Ρᾶβϑαφε ἴο ἴῃς υἱπιοβί σοδϑβῖβ, ἴο ΓΟ Ρδδᾶςδ, νν]ΓὮ 15 ἀεβίτεα ὈΥ 41] τζθῃ. 

ΝοΟΝ ΨΏΘη 1 ἀϑκοα πλῪ σου 56] ]}ογ8 μονν {Π|5 ταϊχϊ θ6 Ὀγουρῃϊ ἴο ρ458, 

Ηδπιδῃ, 1Πμ4ὶ ἐχοε]]εα ἴῃ τυϊβάοι διμοης ι.5, ἃπΠα νγᾶβ8 ἀρργονεὰ ἴοσ δ 5 

σοηῃβίδηϊ χοοά Μ|}} ἀηα οἰεδαξαϑὶ δα εἰν, ἀηα δα {με Βοηουτ οὗ ἴῃς 56ς- 
οπά ρΐδςς ἰπ ἴμε Κηρσάοτῃ, ἀδοἸαγεά υηΐο 5, [Πδἷ ἴῃ 411 παϊϊοπϑβ (Ὠγουμῆ- 
ουὖἱ ἴῃς ψνου]ά ἴΠογα νγᾶ58 βοδίίζεγεα ἃ σοί! η τη] ἰσηδηΐ ρῥεορὶς, (δὶ πδὰ 
ἰανγ5 ΟΠ ΓΑΓΙΥ͂ ἴο 411] παίΐοηβ, πα σοῃίϊπ}}νν 5βεὶ δϑὶὰς ἴῃς ςοϊητηδηά- 

τηθηΐβ οὗ Κίηρϑ, 50 [μαΐ ἴἢε υπΐοη Βοπουγδαθὶν ἱπίοπαδα ΌΥ 15, ςαπποὶ ὈῈὲ 

Θϑἰδ Ὁ} ]5η6α. ὁδϑεοίης ἴθ νὰ υπαεγβϑίδπα ἰἢδὲ 1Πὶ5 παϊΐοη 15 δίοῃς ςοῦ- 

ΕΠ ΔΠ}}Ὺ ἰπ ορροϑίϊοη ἴο 811} πιθη, ἔο ]οννίης ὈΥ ἱμεῖγ ἰᾶνβ δὴ δ]ίθη [ἰξς, 

δηὰ εν] -θεοϊδα ἴο οὔγ βίδίς, ννογκίης 4}} ἴῃς τι ΒΟ ϊεῖ [ΠΟῪ οδη, δαὶ οὐγ 
Κίηχαοπι πιᾶὺ ποῖ Ὀ6 ΠΓΠΆΪΥ 654 Ὁ} 15Π64: ΑΠογεΐοτε πᾶνε γα σοπηηδπαεά, 

(μαῖ {πον {πδῖ ἂγς ἰπμα!σδίθα ἴῃ πυτιΐπῷς υὑπίο γοῦ Ὀγ Ηδπιδο, ΠΟ ἰ5 οἵ- 

ἀαϊποα ονοσ ἴῃς αἴϊαϊγβ, ἀπα 15 ἃ ϑεςοηᾶ ζδίῃεγ υπΐο ι.5, 5388}} 81}, τι ἢ 

{μοῖτγ νῖνοβ πα σμΠ]άτγοπ, ὃς υἱέεγ!ν ἀοβίτογοα ὈΥ ἴῃς ϑινοσζα οὗ ᾿ποὶσγ 6πὸ- 

τηἶθ5, που ΔΩΥ͂ ΠΊΟΓΟΥ͂ ΟΥ ΟΙΥ, οἡ ἴῃε ἑουτγίεδεηίἢ ἀδγ οὗ ἴδε ᾿νε ἢ 

πιοη Αἀδγ οἱ (15 ργεβθηΐ γὙεδγ: ᾽50 (Πδῖ {Π6Υ Ψηο οὗ οἰὰ δῃηὰ ον 84]50 

ΓΟ πη] ἰςίοι5, ΠΊΔΥ ἴῃ ομα αἀδὺ ἢ ν]ο]οηςα σὸ ἄονῃ ἰο Ηδάε5, δπὰ 50 

ΘνΟσ Ὠογοδίζογ σαυϑο οὖσ δἴαϊτγο ἰο Ὀ6 νν6}} βίο, δηὰ τῖῖϊμοαυῖ ἰσου]ο. 

14. ΤΊ με εομίοηίς οἵ {δι οαΐεί (τϑογ6), 1,εἱ ἡ! δε ρίνεημ ομέ ας ἰατυ ἐμ 
ὄνον οἱηρίε ῥγουίηςο, ῥμδὶ15 64 ἰο αἰΐ ἐ}:6 γαζό5, ἰο δὲ γεααγ 70γ ἐιὴς 

ἄαν [7ο5. - ἴογ 16 ἀεϑίγιυςίίοη οἵ ἴῃς [ενν8]. 7Τ΄δ οορέεμίς ἰ5 Ἰ1ϊ. 
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ἐκε σου, ποῖ α ζοῦν, ἃ5 ΑΚ. δηὰ ΕΝ. γεηάεγ, ὑεσδυϑο (ἢ [ο]]ονν- 

ἵπρ ξεηϊῖνε ἰ5 ἀθθηϊθ. ΤὨς ρυγροϑε οἱ με αἰδραίς μεβ ἢ85 ὑθθῆ 

ἰπαϊςαίεα 50 {Π}γ ἰγοδαγν ἰῃ ν. 1" (Πδΐ οἠἱγν ἃ ὑγίθί ϑυμητηδγυ οἱ {ΠΕ ὶΓ 
σοηίεηίϑ8 ἰ5 σίνεη ἤεγα. [ἢ ἰοηρ δαάϊίίοη οὗ (ὦ δ 5ἰοοά ἰῃ {Π6 
ογίρίηδὶ ἰοχί, (ῃ15 ν. νου] ἢᾶνε ΘΟ ὈΠΗΏΘΟΘΒΘΆΓΥ ; ΟΓ, δί ἰθαϑί, (Π6 

Δα οη πλυϑδὶ ἤδᾶνα [οἰ]ονθα ἰΐ ἰηδίθδα οὗ ῥγθοθαϊηρ ἰἰ, 85 ἰΐ ἰ5 

ΟἸαπλϑῖγ ἱπβογίοθα ἰη ὦ. Τίς ἀαγ τηϑδηβ [ῃ6 121} οἵ Αὐἀδγ, 85 ἰη- 
αἰςαίοά ἰῃ ν. 13, 

16. ΤΙε σομγίογς τυεη! ομέ ἐχρῥεύμεά ὃγ ἐμ6 Κίηρ' 5 ογάεν] Ἠα- 
Τ,Δ ἢαβίθεῃϑβ ἴΠ6 τηδίζου 85 τυ ἢ 85 ροβϑίθ]α 50 8ἃ5 ἴο ρεῖ {6 ἰᾶνν 

Ῥτοιαυϊμαίεα Ὀεΐογε ἴῃς Κίηρ σμδηραθ ἢΪ5 πιὶηά. [1 {Πεγὲ ννᾶβ8 

ΒΌΓΘΙ Ὠδϑίθ, ἴῃς ροβίροῃειηβηΐ οἵ ἴῃς ἜἌχϑουςίοη οἱ (6 [εἰν σδηποὶ 

δᾶνε θδεῃ ἀυδ ἴἰο ἴδε πδρὰ οἱ ἃ ἰοηρ {{π|ὲ ἔογ εἰγου]αίίηρ (ἢς εδαϊςῖ. 

-- Ἀπὰ 46 ἰατυ τυας ρίνεπ ομί ἦπ δ5α {}:|6 ζογίγ655], ἱ.6., ϑγα 18Π6- 

οὐδὶγ ψ ἢ (Π6 ἀἰθραίςηρ οἵ [με σουγίεσθ. Οὐ ϑμδα ἐλι6 7ογίγεοςς, 

866 1. [Π Ὁ Απὰ Δ4]} [π6 ρεῃι 65 πιδάς ἃ ἔεαβί)) απὰά ἐμὲ Κίηρ 
απὰ Ηανιαη 5αἱ ἀσιυη ἰο ἀγίπὰ [δ" -Ἐ νπ6]. ὙῊΪ5 15 ἃ νϑγγ οἤεοῖίνε 
Ρίθςς οὗ σοηϊγαϑδί. Οτγάδγβ ἢᾶνα θδθη βεηΐ ουἢ δῖ ν}}}} [γον 186 

ΘΙΡΙΓα ἰηΐο σοηϊυδίοη, Ὀυΐ (Π6 ΚΙηρ δηα ἢἰδ5 ὈγΠΊῈ ΠλΙ Πἰϑίογ ΘΠ]ΟΥ 
{ΠΘηλϑεϊνοβ δἰΐοσ δη]5ῃϊηρσ (15 ἸΤΟῸ Ὀ]Ἔθοσλα Ὀιιδίπθϑθ. ΓΔ Ρ5, ἃ8 

ἴῃ 7, ὰ 5ῃου]α ἰγδῃβϑιδία δαμφμεί ἰηϑίθδα οἱ ἀγίρικ, τεραγάϊῃρ (ῃ6 

ν ΓῸ 845 ἃ ἀδηοηληδίϊνε ἔσοπὶ [Π6 τνογὰ “θαπαιεῖ,᾽ 11. “ ἀτηΚίηρ.᾽ 

Απὰ ἐν οἷδγ οὐ διιδα τυας ῥεγῥίοχεά [1, -ἰ αἱ ἴΠ6586 Ἔνεηι8] [6 -Ὁ ὁοὴ 
δεοουηΐ οἱ (6 ἸοΥ οὗ {πε Ὠδδίῃθη δηα {ἢε πηουγηίηρ οσὺ οἱ {Πα 

ῬΘΟΡΙΕ οἱ (86 Βοιιθε οὗ [586]. 76 εἷγ οἵ 556 ἰ5 1η6 Τηρίσορο 5 

ἴῃ σοηίΓαϑί ἴο δυϑὰ (6 [οΓίγεβ5 (566 13). ὙὍὙΠαΐ [Π6 ΡΘΟΡΙΘ οἱ 5058 

γνοι ἃ ἴδε] ΔΎ στοαί ρτίεί ονογ ἴῃς ἀεδϑίγυοσίοη οὗ [ῃ6 [6νν8 ἰ5 ἰτὰ- 
Ῥτοραῦϊθ. Τα δυΐμογ μόγα βου 5 ἢΪ5 οὐνῃ ἐπιοί ἢ 5 ἴο {Π ΘΠ]. 

[2 -ἰ Απὰ ἰδς [εν ἱπνοκεά {πε Οοὰά οἵ δεῖν δῖ μοῖβ δπὰ 3Ξα]α: 1ογὰ 
Οοά, δου δἷοπο δὶ σοὰ ἰῃ θάνε δρθονϑ, δῃὰ {Πόγὰ ἴθ πο οἴμοσ Οοάα ὃ6- 
5:.εβ ἴδῆεε. 1 νὰ 886 Κερί (γ 187 δπὰ τὴν ῥγεοερῖβ, γε βϑῃου !ὰ ρετ- 

8δρ5 δᾶνε ἄννεὶὶ ἰῃ ρεβᾶςα ἃ]} ουὖν ᾿1ξε ἰοῆς; θυϊ πονν, θεοϑυϑε τὲ πᾶνε ποί 
Κερῖ τγ ῥτεςορίβ, 4}} (ῃϊ5 ἰγοῦ Ὁ]6Ὲ 18 σοπε ὕροη υ5. ὙΠου δγί )υϑῖ, πα 

οδἰπὶ, δηά εχαδϊιεὰ, δπὰ στεαΐ, Ο [οτά, δηὰ 81} τὰν τνᾶγϑ ἀγα ᾿υϑίϊοθ. Απὰ 

ῃονν, Ο Οοά, ἀο ποΐ ρσίνε [ὨΥ σὨΠ]Πάγθ ὉΡ ἴο σαρίϊν"ν, ΠΟΙ ΟἿΓ νῖνοβ ἴο 
νἱοϊδίϊοη, ποσ ἴο γυϊπ; ἔογ ἴπου ἢαϑὶ θεσοπηε ἔανουγδαοϊο ἴο υ5 ἔγοσῃ ΕΥΡΙ 

Ἔνθ ὉΠῚ}} πον. ΙΓ [ΠΥ σμοβθη ρθορὶς ἀπά ψῖνε ποῖ οὐὖὐγ πογίϊαρσο ὑρ ἴα 

Βῆδιῃηβ, [δὶ ΟἿἿΓ ΘΠ 6 ΠΊ168 5Βῃου]ά τγα]α ονοὸῦ υ5. Απὰ ἴη ὅι58, ἴῃς εἰϊγ 
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πεαγεϑῖ ἴο ἴῃς Κίηρ, ἃ σΟΡῪ νὰ58 αἰβρίαγο δπὰ ἰῃε συ ηρβ Ὀοσδπιο 
Κηονῃ.] 

12. Ὦ --ἸΝΡ] οὔ. 1,.-- ΠΝ] - αὐτὸς ὁ μὲν Νισὰν (καὶ) δὶ “- 5 πιξ ἱπὲ, 

οϑὺ -- .-- Ὁ 05] οὔϊ. ὦ (εχς. ν 5. 8 πιὶς, οπὸ --}): τοῦ μηνὸς 44,71, 74, 76, 

1οῦ, 120, 230: ἰμω,.Ὁ σι Ὁ: ἀἱο Ἐ!.--- 2.9» οὔ. υὉ: λέγων γράφε 1,: 
καὶ ἔγραψαν (ζ: εἰ Ξογίῥία μπὲ Ὦ).---- σν 1.--- 23] οι. 1,.-τ 529 οτι. ἘΞ (οχς. 
οϑὸ Ὅ).--ὐν] -Ῥ ονεπθς 3.-- ἡ ὙὐσυμΊ] τοῖς στρατηγοῖς (ὦ: εἰ ἀμοείδιως Ἶ;: 
βαίγαρες 3: Ἰλ.. «οὐ Ὁ: ᾿οὐοιοον ζ8:: Ὑν" 5. ((Υ- 8" 9.) ὙΒε νοζγὰ 
ἷβ Ρεσβ. ἀλεμαϊξζα-ῥάναπ, Οτ. σατράπης, "Ῥτοϊοοϊοτβ οὗ ἴῃς τϑδὶπι᾽ ((ί. 

ϑΡίΈρεΙθοσς, Αἱ ρεγς. οι ηδοῦγ., Ρ. 21ς. Τᾶράταο, σες. Αὐδὶ., Ρ. 68, 14; 

56»:., '. 42 7. τεδάβ8 19 υΩΝ.--- ἼθΌΠ 2] οσα. Φ (εχς. ο) ").--- Ἀν)" ἃ Ἰοδη- 
ψογὰ ἰὨγουρἢ (με Αταπὶ. οὗ Α8. ῥαξάϊἑέ, ἂῃι Δ τονίδίοη οὗ δδ)-ραϊδιή, 
“Ἰοτὰ οὗ [με ῥγονίπος' (8εεὲ ΒΏΒ. 8ο6).--- "»}Ἱ-Ἐ 59 Ὁ ὦ; Ι,.--- Π)ν10] τὰς 
χώρας 1.: πόλεις 916.--- ΠΥ ΟΥ οτ. Φ (εχς. κ “- 5) 10 (αχς. 936)..--- 22) -- "κῚ 

οτα. 1,.---τὐὴϑ ΝΥ] οἵη. 33.--- ὈΞῪ ΟΣ] ἰδολον, Φὥ: τῶν ἐθνῶν κατὰ τὴν αὐτῶν 

λέξιν ὦ: ὠπήμδομγσαμο ἰοοὶ ρεπδίμηι δεομπάμν ἐπίετ ῥγείαϊοπδηι ἐόν Ὦι. 

--ὐὐοῦϑ -ἰ) 101] οτὰ. ὦ 3:.--- σι τ] 5ὸ Οὐ.: νᾶγ. Οσ. συυφην:: Ηδυρὶ 
ἀεἸεῖς8.---- 3.9)] οπι. 3, (Ὁ: ργ. καὶ ο30 Ά).-- ὙΠ) -- ὈΓΙΠ)] οπι. ὦ (εχς. οὺ Ὁ). 
-- ὈΡΠῚ] ομπ)}) Βα. Ο: καὶ σφραγίζου Τ,: ΝΡ. ρΡῇ. οτ ρῖς. 1 Ρῇ,, ἰξ 15 δὴ 

ἰηβίδηςε οὗ (ες ἰαῖε ι86 οὗ ρὲ. ἢ} ἡ ςοηπηεςῖ. ἰμβίοδα οὗ ἱτηρί. ν ἢ ν.οη- 
86ς.---Ἴθ 95 1] ἑῤοίμς 3. 

18. ΝηςΚ. 26 ἀεἸεῖεβ [ῃς ψΠΟΪς ν. 85 ἃ ἰαίε δααϊίοη.--- πῦϑϑ] ΜΝ ρΆ. 
ἰηΐ. 405. ἰῃ οοπεϊπυδίοῃ οὗ {μὲ πασγταίϊνε δἱζεσ ἱπηρί. νὰ γ σοηβες. (56 ε 
Καυ. δ 113, 2).--τ- ὈΧᾺΣ -- ΠΌἿ καὶ ἀπεστάλη διὰ βιβλιαφόρων (ᾧᾷ (βιβλιο- 
γράφων 243, 248, (, Α]4.): καὶ ἔσπευσε καὶ ἔδωκεν εἰς χεῖρας τρεχόντων ἷτ- 

πκέων 1, ((τ. αἴ. 2128): οἰ ἀϊνηιίσος σι Ἰεγα μὲν ᾿ἰδγαγίος Ἐ).--- ἸὉῸ Ὁ -- 5 κΝ] 
οι. 1, 44, τοῦ: εἰς τὴν ᾿Αρταξέρξου βασιλείαν (ᾧ Ἰ;.-- νον λν 5] οτὰ. ΦΊΩΙ, 

(εχε. ο3ὃ Ὅ).---- 25] ρσ. γ4Ὁ 3.---- ϑν 5 οὔ. 33.--- 2 ΓΝ] τὸ γένος ὦ Ἐ .--- 
52) -- Ἅ»)51 οτὰ. ὦ ΨΚ: (εχο. ο»δὸ ᾿): ἀπὸ ἀρσενικοῦ ἕως θηλυκοῦ καὶ διαρπάζειν 
τὰ γήπιαῚ,.--- Ὁ -- Ὁ0}2] οὔλ. 1..-- ὙΦ» πιφ ) 2] οι. ὦ ; (εχο. 93} 3).-- 
ἍΦ» Ὁ] μπάφοΐηιο Ἧι: οτα. Μ5.---- κυ οπι. 42.--- Φ Π] οη.. “Ὁ ὦ Ὦ; (εχς. 30 Ὁ). 
-τ οὐῦ ΡΥ «Οσι.. 5.5.9 “Ὁ: καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν (ᾧῷ Ὦ:.--- ".25] διαρπάσαι 
ΦΈ:Ἐ «9λ.92] Ἰκῶν δὰ τ] τὰ κω κω Κ. 

14. οπλ.1,71.- 3.55 ὩΦΤῸ] σα ἐρίςἰοίαγηι πο γμὲ 3: τὰ δὲ ἀντί- 
Ὑραφα τῶν ἐπιστολῶν (ὦ: οπι. Ἐ:.--- το] ο΄. 45 812, Τὴ ἘδΖε. 4.}- 5 ς6 γι 

ἴϊ ἀρρθδῦβ 85 φο. [ἰ [5 ἃ ἰοδη-τνογὰ [Ὠγουρῇ ἴῃς Αγϑηι. ἔγοπι Ο. Ῥεγβ. 
βαδίοαγαπ (5ες Απάγεδε, ἰη Ματχί, ἄσγανι. Όγαηε., Ὁ. 79 Ἐ; ΟἸΠ]α πιο ϊβίεσ, 

ΨΖΚΜ. ἵν. 21το; Ἰιαχατάς, σε5. Αὐλὶ. 7γ0; Ανηξη. δια. ὃ 1838; Μεγοτ, 

Εν. 22, ΒΒ. 1100).---Ἰ 259] ΠΣΊΣΝ ΒΔ. α: μὲ Ξείγεη 3: ἐξετίθετο (ᾧ: εἰ 

ἐρερεγαίμι 65, Ὦ;. ΤῊς ἱπῆ. στὰ ἢ ἰβ τοσαγάθα ΌΥῪ δίεξ. 85 ἱπιτοάυςίηρ ἴδ ς 
ςοηίεπῖβ οὗ ἴῃς οαϊοῖ, ἃ5 ἰῃ 132. Ηδυρὶ τεχαγὰβ ἰῃε οἰδυβε 532 ὨῚ ΠΣ 

ΠΟΥΎΘΥ ΠΣ 85 δαυϊναϊεηΐ ἴο ἃ ταϊδιϊνα οδιι586 τῃοαϊ γίηρ 3.,5.-- ΠῪ] 86 Ὲ 

13. 18. 215 48: ομῃ. 351 ὦ ἢ; (εχς. ο3Ὁ Ὅ).--- 23] οὔἱ. Ὁ9 ὥ: ογεπέδεις Ἐ).---- 
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ὉΛὉΣΣ -- ΠΥΟ] οὐη. 32.---- Π)"Ὑ0] οὔ. Φ (εχο. 93 Ἔ).-- ὈΌΡΕ -- "57 οπι. 33.--- 
Ὁ] καδο 95: καὶ προσετάγη (ζ: ποῖ ἴῃ ἀρτεεπιεηὶ 1} ΓῪ ΨΕΪΟᾺ ἰ5 ἢ. (ο᾽. 

45. 6 4), Ὀυΐϊ τ Π ἴΠε ἱπη ρογβοηδὶ 51:0). οὐ γῆν) υπαογβίοοα Ὀεΐογε 1Γ)55. 

Κεῖ, Ηδυρὶ, ἴδῖὶες ἰξ ἴῃ δστεεπιοηΐ ἢ ΤΡ, δπαὰ γεζαγὰ ἴδε οἰδυϑε Ὀε- 
αἰπηΐης τἱτἢ Ἰχοτ 458. ἃ ραγεηϊμεβίβ ἐχρὶ αἰπίης ἴῃς οοηίεπίβ οὗ ἴῃς δαϊοι; 
υΐϊ οη [815 ἰηϊεγρτείδιοη ἴἢςῈ ρυ δ ]ϊσδίζοη οὗ (Πς Ἰανν ἰαἰζεβ ρἷδςε Ῥείογε 

τὴς βεπαϊΐης ουὔῖϊ οὗ οσουγίετβ (ν. 1). ἘΚ αΙ] ἀνοῖαβ 118 αἰ σα ΠΥ Ὁγ ἰΓδηϑ51δῖ- 

ἵπς 52) “αηϑεδὶοά᾽ (σ΄. 76. 3.211:-..), θυζ [ἢ 5 15 [658 πδίυγαὶ [ἤδη ἴῃς σοῦ- 
βἰγιςῖῖοη ὑσγοροβεα ἀρονε ΠΟ Ὦ 8 ἰΠαὶ οἱ Βετί., Ἐγϑ., ϑῖ6ᾳ.-- 1 -- Π 9] 
ντηςοὶκς. (26) ἀο]εῖεβ 45 ἃ ἰαΐε δα! οη.---Ὁ Ὁ Γ}}] 580 ΝῚ 5 Βζυ. ( Β1: ὈΣἼΠΡ 
ΒΔ. Ο----πιρ] σἰαδμέμη Ἔϊ. 

1δ. Ἴ" ὉΠ -- ΟὟ 2] οτι. [,.---- ἸΝΥ" -- ὈΧΠ] οπι. (ὦ Κ; (εχςο. 930 3).--- ὈΣΘΥΤῪ 
22] ἐσπεύδετο δὲ τὸ πρᾶγμα (ᾧ Ὦ; (γράμμα ς2, 64) .---- ὈΟΛ] 11. “ἀτίνοη;᾽ 
“ἰταρο εά. ὙΒα νΌ. οσουγβ ΟΠΪΥ Ποτε ἀπὰ 613 8:2 (Ἡ. 2ό30,----Ἴ5 5] οἱ. 
4 Ἶ (εχς. ο3ὃ 3).--- ἼΣΣ ΓΔ] οὔ.  (εχς. 93 3).--- 1τὐγ5}2] 11 03 ΘΟ ΠῚ 6 

ςοὐά. «πὰ εαἀ.: -Ἐ εἰ εοπυΐνέμηι γεοεγμ: ονιπες ρεπίες Ἶ.-- ΠΛ 3}] οτῃ. 3 
ΑἾΈ, (εχς. ο2ὺ Ὅ).--- τυῶφο -- ἸΡΌπἢ οαλ. 1.: 4παη αἰέδνε σης ἐμίγοίςϑοί 
γερίανι στε απιοὶς ἱμαοιγίαδαίμν ἾΩ.--- τνιϑῦ] -Ἐ Ἰ, οἱ 99.--- 2.2) - ὙΡ πὴ] 
τσ. δι. 41 1,: οἵη. 3; (σ΄. 45): εἰ σμενοϊὲς 7 μάαὶς φμὶ ἐπ ὠνῦε ἐγαν Πειη δες 3. 
-τ- τεῦ] 5ο Β5: Ἰζῆξ' Βα. Ο: οπι. 3 ὦ (εχς. ο3ὺ ἢ). 

ΜΟΒΌΕΟΑΙ ΑΝῸ ΑΙ, ΤῊΕ ΕΒ. ΑΒΕ ΕἸ11.ἘῸ ΨΊΤΗ ΤΕΚΕΟᾺ (4' ὃ). 

1. Ἰγῴεη Μονάφοαϊ μαά ἰεαγηεά [ζ" - ἘἰὨτουρὰ ΕΠ1]Δἢ (μς Βἰρῃ 
Ὀτίθϑι] αἱ ἐμαὶ μαά δεοη ἀοηε] [ιν -Ἑ ἴῃ (ῃς Πἰρμοβὲ μθανθηβ], ΐ.6., 
τλοῖ πεσεῖν (ἢς τογαὶ βαϊςοΐ ρῸ ]5Π6 4 ἴῃ θυ 88 δηά [Π6 σοηθθα 6065 
οἵ Ὧ15 διτορδηίΐ γείιι54] ἴο Ὀον ἀοννῃ ἴο Ηδιηδῃ, Ὀιι 4150 1Π6 εἰτ- 
αυχηβίδηςε5 οὗ ἴῃ ἰδϑιίηρ οἱ ἴῃς εὐϊοῖ. [ἢ 41 Μογάδοδὶ ἰ5 δ0]6 

ἴο [6}] Εβίῃογ πονν Ηδπιδη ορίαϊηοα (Π6 ἀθοῦθθ. Τηδ 54π|6 ϑεογοῖ 

ΘΟΌΓΟΘΘ οἱ ᾿ῃἰογηγδίΐοη (Πδί ΠΕΙΡεα Ὠΐτὰ ἴῃ (Π6 οδα86 οἱ (6 ἔνο 
ΘΌΠΌΟὮ5 (232) ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ 51}}} ϑἰοοά δἱ ἢΪϊ5 ἀϊβροβδὶ. 

[Ὁ! -- Απαὰ τιδᾶὶ τπ6 ΡΘΟΡΪς οὗ {πε Βοιιβε οὗὨ 15γτ86] ἢδα Ὀδσδη σοπηάἀετηηοά 

ἴο Ὀε ἀδϑιτογοδα ἔγοσῃ ἴῃ ψοτ]α; δηὰ [ῃδῖ, 5 ἃ5 ᾿ὶ ννὰ5 στ 6 δηα βθα]οά 

ἴο ἀεϑῖσου {πο πὶ ἔγομι ΟΝ ἴῃς ἴδε οὗ (Π6 δδγίῃ, 50 1ἴ ννὰβ ψυυτἴδη δηα βθδ] θὰ 

ἴῃ ἴδε ΠΙχῃοϑὶ ἤοάνεηβ, Ὀεσδιβε {πεν ἢδα επ͵]ογεὰ ἴδ ἴξαϑί οὗ ἴῃς νι ]ς κε 
Χεγχοβ (Βοσγανεῦ (ῃ6 568] ννᾶϑ βεδὶ εὐ ψ ἢ οἷαγ); ἴπδη ἴῃς Τοτὰ οὗ ἴῃς 

νοῦ] ἃ σβεπὶ ΕἸ] 4 ἴῃς ἰῇ ῥγίεϑὶ ἴο ἀθοϊαγε ἴἰο Μοτγάδςδὶ Πἰπηβεὶ ἢ [δῖ ἢς 

βου οοπτΐηιδ ργαγίηρ Ὀεΐίοτγε ἴῃ 1 οταὰ οὗ 1Π6 ννου]ὰ ἴου ἢϊβ ρϑορὶε: δῃὰ 
ψ θη ἢς Κηεν (815,] [1,. -Ἐ σοχηϊης ἴο Ὠ15 ἤου56,) 

Μογάφοας γε ᾿ξ γαγηιεμίδ, απὰ οεἰοίμεα μὲ»ιδον 7 ὐἷ α Παῖγ 
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γαγρδη [{᾿ - ρου 5. ἢ65}} αμά [Ὁ Ὦ; 3 ἴ: - οἰτεννεα] αϑῆδς 
[Ὦ σ᾽ - ὑροη Πΐβ με84]. ὙΠ δθ6 νοσα ἔδυ 1 Γ βῖστβ οὗ τιουγηίης 
διλοηῦ ἴῃς Ηδῦγενϑ (ΟΠ. 373". 15. 4112.5. 1112." 1ς21 Καὶ, 205 ἵ- 

2 Κ. 65). 77 γαγηιεηίδ ΜΕ͵Σ γεμέ ΜΏΘη ὈδΔα πδννϑ ἢγϑί ἀγτγινθά. 

Ἡαἱγοίοί δια αδ᾿65 ἍΕΘΤΘ Ῥὰϊ οὐ ἰαῖθσ. Τῆς 6|11|051]8 οὗ ἃ νϑῦρ 

Ὀείογε ἀθ}:65 15 ΘΌΡΡΙοα Ὀγ ἴῃ6 Κγβϑβ., θὰ 1Π6 ᾿ηϑογίίοη 15 ΠΠδοθ5- 

ΒΔΓγ. Τοθε στθ5 Ὀεϊοηρεα οΥ βίη} ἴἰο {μ6 οὐ οὗ ἴῃς ἀεδάα, 

Ρεΐηρς ἀοδίσηθα ἴο ῥῬτγοίΐδεοξ οὔθ ἔγοιῃ ἴῃ6 δἰΐδοκβ οἵ πηαϊθνοίθηίς 

Βρ  γἰ 5; ΒΘ Ὀϑθαυθητν {πο Υ ὈδοδΙλθ ρΘΏΘΓΑΙ 5! ρηι5 οἱ ρτίεῖ, δηα ᾿νε α 

Ὀε]ονϑα ἴο 6 εβιςδοίοιϑ ἰῃ τυγηΐηρ ἀνγαν [Π6 αἰνίης νταίῃ (1 Κὶ. 215 

2 Κ. τοι’ η. 9" Ϊοῃ. 35). Νοίδιηρ 5 5α]!4 Ὀγζ [6 διιῖδμοσ οὗ 8Δὴγ 

ΓΕ] σίου ϑἰρηίβοδηςς ἰη Μοχγάεσςοδὶ᾽5β ςοπάυςΐ, Ὀυΐϊ 1 σΔη ΑγαΪγ θὲ 

ἀοιυδίεα τΠδΐ {Π15 ννᾶθ ἰῇ ἢϊ5. πηϊηα (566 ἢ. 95)..--4ηὦ Μογάεοαϊ 

«υεηΐ ομέ ἡμίο ἐπὲ η"ἱάσί οἵ {δὲ οἷν αμὰ γαϊδεα α ἰομά απὰ δΊΜΕΥ ΟΥὙ 

[Ὦ - ἴτοτμι ἴΠ6 σουτγί οἵ [Π6 πιθῃ ὄνθὴ υηΐο {Π6 ραίε οὗ ([ῃ6 ψψοπηθη,] 

[ζ: - δπὰ ψερί ἴῃ [86 ὈϊΓ[ΕΓΏ 655 οὗ Ὠἰ5 βρίτί: ἢ [6 νοΐςα οὗ ομβ 
ΔΕ ]οϊς4.] Ο. στη. 3) 2 5. 131." ΕΖ. 2735; Ηδσ. νἱ!}}. οο; ἰΧ. 24.-- 

[ὦ Ἐ -- Ξαγίπρ, Απ ἱπποσθηΐ ρβορὶς ἰβ σοηἀδιηηθά ἴο ἀδθδίῃ.] 
[Μερ. ταῦ --ἰ Ἠδπιδη 5 στθαίογ {πΠ8η Χογχθθ, δ8ῃ δαγίῃν ΚΙὴΡ 15 

ΙΔΟΓΟ δϑίθοιηθα (ἢ8Δηῃ ἃ Ὠδάνθηϊγ.] [05: - ΑἸΑς! ἤονν ἰογτί  ] 6 15 (15 
εὐαϊοΐ {πᾶΐ {πὲ Κίῃρ δηὰ Ηδπίδὴ ἤἢᾶνε ἀξδογοθα δραϊηϑί τ5. Νοὶ 

ἃ [4] 5 οἱ οἵ ἀπά 8 [4] ϑραγεά, ποῖ Ἔνθ ἃ (Ὠϊσα ογ ἃ ἰουγίῃ; 

Ὀυΐ σοηςεγηίηρ ἰῃ6 ΨΠο]Ὲ Ὀοαγ οὗ ι5 6 85 ἀδογθθα ἴο ἀδϑίγου 

8πα ἴο πρτοοΐ ((ο]οννοα ὈΥ ἃ ἰοῃρ δοοοιηΐ οὗ δῃ 8556 ]Υ οὗ (86 

7ενν5 δπὰ Μογαάβοδὶβ δα άγθβϑϑ ἴο (Ὠ6η1}}.] 

2. Α»ὰ []ο05. - Βανίπρ 5ροόκθὴ (5, ἦς σα! α5 76, α5 ἐμέ 
52αοε ἐπ ὕγοηὶ οἵ ἰμιὲ ραίς [᾿ -Ἐ οἵ [με ρΡα]ΔΕ] οὐ ἐ:ὁ Κίηρ [ΦἹ, Ὁ 
84 5ἰοοί], ζὺγ πὸ ομὲ σομίὰ πίον {|| γαίε [δι -Ἐοἵ [86 ρα]ᾶςε] οἵ 
με Κίηρ ἴηι μαῖγ εἱοίμίηρ [(ὦ -- Ἐ ἀπ 4565]. Ηδίγοϊοι ἢ νγᾶ5 ἃ βἰζῃ 
οὗ πηουγηίηρ ἴογ 1Π6 ἀδδα δῃηά, σοῃβεαιθηῖν, τνᾶ5 σοΓΟ ΟΠ 14 }}Ὺ 

ὈΠΟΙΪοδΔη (διηοηρ (ῃ6 Ῥεγϑίδῃβ}), 580 (πηι Μογάδοδι σου]Ἱὰ ποῖ βηΐεσ 

18ε ρᾳΐδςε; θυΐ ἢ6 ννᾶ5 φηχίοιιβ ἴο ΠΟΠΊ6 ἃ5 ΠΟΔΊ ἃ5 ροβϑιὉ]6 ἰῇ ΟΥΕΓ 

ἴο Θϑ(8 015} σοσηπιιηϊςδίίοη ἢ Ἐβίμογ. Οὐ (ἢ χυρϑίίοη ΠΟ Γ 

ἢ6 νουά ἢᾶνεα δα δοοθββ ἢ ἢ6 δά ποί Ὀδδη ἀγεβϑαα ἰῃ τηουγηϊην, 

5686 211, Οὐ Αἱπρ᾽5 γραία, 566 2"". 

3. Απάὰ ἐπ ευονγ οἰηρίος ῥγουίηεε [δ - δηὰ ἴῃ Ἔνογν βίηρὶε ο1Ὁ}] 
τυλμεγευεν {16 ΚΊίηρ' 5 εοημπαμά απὰ μὲς ἰατυ αγγίνεά, [705. - 4}1} αἰά 



ΤῊΗΕ ΤΕΚΕΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΤῈ}»8 21ζ 

1ῃ6 58π|6 ἃ5 Μοσγάβροδὶ ;) ἐἤεσε τυας ργεαί [1Δ| -Ὁ ἅΠπα ὈΠΠ61] ῬομγΗ Ηρ 

[Ὦ Ὁ ἀπά ρτίεπ αν»ιοηρ [1], ἾΏ -ἰ 4}}} μἔιε σεως, απά 7αεἰΐηρ, ἀπά τυεερ- 
ἐπρ, απὰ ἰαπιοπίαϊίοη []05. - οἡ δοσουηΐ οἱ [Π6 ςδἰδηλ 165 ἀδογοθά 

δραϊηβί {Π6]. ὙΏ6θ6 ᾶγὰ ργορδθϊν ἴο θ6 παογϑίοοα 85 γε] σίου β 

δοῖ5 Ρογογπηθα ἴῃ υπΐίϑοη ὈΥ (6 [ον 5 σΟΠΊΠΊΙΠ1 [165 ἤδη ἰἢ6 

ἴαϊα] πὸνϑ τοδοῃθα Ππεπ. ΑἰΕΓ (6 [411] οἱ 7Θγυβαίθη ἀδγϑ οἱ 
το Γηΐηρ 8Δη6 [αϑίϊηρ ὈδΟΔΠΊΘ ἃ Γαρι ]ΔΓ ρᾶγί οἵ (ῃ6 [6 ]5} σα] ΔΓ 

(τί. Ζςε. γ3:" 81.) 1δν. 23315.). Ιῃ 952: Ὁ. Ἰαπηθη5 δηα [455 ἅγὰ σἿοῃ- 

ἰγταϑίθα ἢ ““ροοά ἀδγ5᾽" οΓ πο ἀδγ5.-- - ΗΠ αἱγοείοι; απὰ ἀδῆδ5 ΄ὐόγε 

σῤγεαά οἱ ὃγ »ιοϑί οἵ ἱμιενι [ζν - ταὶ τεγα τἰρῃίθοιι5), (μαὶ {Π 6 Ὺ 

τηϊρῃς Ἰἰὰ δπα οἷῖϊ Ὁροὴ {Π6πὶ 85 ἴπΠῸ Ὄχργεϑϑίοη οἱ ἀδεραβί ρτίοῖ 

(ϑεε μοίθ). Ηδσζο αἷ5ο ἴΠογα 15 Πο τηδηϊίοη οἱ σοά, γεί [ἴἰ ςδπποῖ Ὀ6 

ἀοιυθίοα (Πδΐ 1Π6 δςί5 ἢᾶνα ἃ γε ρίοιιϑ β' στ βοδηςα (566 Ρ. 95). 

1. Ῥ»ΥΊΟΥ͂ εἰ λὲς Ἶ.--- 535] οπι. ὦ ἴΏ.---ῶν.) ἜΝ] σεσίρία φμα ἐγαπὶ ἐπ 
ερίςιοία Ὧ,: -ἰ χΑ1} 45 ἴῃ ρατὶ φυύ. 1,.-- Κ"ὙΦ] περιείλετο 1, .-- ")Ὑ Ὁ] οπ]. 
34Έ: Ηατυρι ἀεϊεῖε5.---- ΡΦ] ἀρρδδγβ 4150 85 ἃ βίρῃ οἵ τιουγηΐης ἰῃ ΒΑΡΥ- 
Ἰοηΐα (τ΄. 111. Ε. 26, 3ὦ; ΔΜΙΏςΚΙεν, ΑΠ ον. Εογϑον. τι. Ὁ. 44; 7εηβεη, ΚΒ. 

νὶ. Ρ. 400), ἔγοπι ψϊοἢ Ζίπλπηεσγῃ (ΚΑ Τ."} ρΡ. 6ο3, 650) σοποὶαάοβ τῃδὶ αἱ 

5 ἃ ΒΔΌ. Ἰοδη-ψοταὰ ἰῃ Ηερ. [ϊἴ 56θ 5 ἴο πάνθ Ὀδθη ἃ ἰοϊη-ἊἸοί ἢ οὗ χζοδί 

ΟΥ σδπλ6] δαῖν, ἴῃ ογχζίπδὶ ἀτοββ οὗ ἴῆ6 ἀεβεογί, [δῖ ϑυγνίνοα ἰη ἰδίου σὸ- 
Ἰἰσίου γῖ65.---- ἼΘΝῚ] καὶ σφοδωθεὶς Τ,: οτη. 71.-- ΠΟΥ -- ΝΥ] οἵὴ. 1,.-- ΝΥ" 

οπα. Νὰ" 3 --- Ἴ2] διὰ τῆς πλατείας (ὦ: ρῥεγ ἰοίαπι ῥἰαίεαηι Ἔ!:.---- ζγινὴ - ἐν 

Σύσοις τῇ πόλει οὖ -"-.--- ΛΡΣ1] οἰ υοοΐγεγαης Ἶ,: οτὰ. 71.--- ΠΥ] οτι. 30 γ1. 
- ΠΟΥ οι. ὦ 22: οεἰεπάεης απιαγμμαἑπεηι απὶηεΐ σε οἱ πος ἐὐμἰαίμ 3. 

2. ΝΊ2}} εἰ «εἀἢ} Ὦ:.-- -Ὁ ἐπ Ἐ!.---- 205] οπι. Ὁ: αἰγῖο Ἔϊ.---- Ὁ] τὴν αὐλὴν 

Ι,: αἱα Ὦ,: τῆς πόλεως ο1ὃ: τῆς αὐλῆς Α .--- 505] τὴν ἔξω 1,: πιμ ἐσδγὶς ἘΠ: 

οπι. 93ὃ.---- ΜΝ]. Ὡ.,2}} μοαλο 2 Ὁ.--- κιῦ "»Ν]͵ οὐ Καὺ. ὃ 114 Κ.--- 2] 
τὴν αὐλὴν (ἢ Ὦ;: πύλην κ “. 5 πιε ο1δ: οἵη. ἴ,.-- Ἴ" 5] οὔ. ᾧᾧ Ὦ; : τῆς πόλεως 

93: τὰ βασίλεια Ὶ,.---- 59] καὶ σπόδον (ᾧ (ο3ὖ -:-). 

8. {Γ- ἴο 41 1,: {τ΄ ἴο 216 οη6 ζ2.-- Π)5"1017 πόλει 1,: οχτη. ἴΏ.-- ΠΝ γ 01] ορῥίαις 

3: οτμι. ὦ ἘΞ Θ (εχς. Νν σ: 8 πις οῳδὸ Ἂ).- 2) -- ΠΣ  ] οτ. 1,.-- ὈΡΕ] ας ἰοεὶς 
3.--- ΟὐτΊ εϑῖγ. Ὀεΐογε (Π6 σαϊδίϊνθ οἰδυβε (Και. ὃ 1.30 ε).--- 2] τὰ γράμ- 

ματα (ζ: ἐχερεῤίμηι ερίείοία Ἐν (τὸ πρόσταγμα κι “. 5 τιεὴ .---- 505] οπι. ὦ Ζ; 
(εχε. ν 5. 5πξ οϑὺ Ἔ).-- Δ] ογμάείε 3: οτὰ. ὦ ᾧ 2Ώ.--- ».)5} ᾿πίγαπϑ. “δγ- 
τἰνοά, σ΄. 61. (τη. 48:3.---- Ὀ2 1 ργ. καὶ (5 1,: ἔτ. δι. Ἰρθον (ὅ.---- “Υ] -Ἑ ἐγένετο 
44: -ἰ ἐγίνετο 74, 76, τοό, 436.--- Ὁ" -- ΟΣ] οτῃ. 1, Ζ2.---- ΟΥΣ] τα. (ὁ (εχς. 
ο3ὺ ).-- "22 κραυγὴ ᾧ (κλαυθμός ογὉ 3).---- ᾿ΟΌ 2 -Ἑ ἣν καὶ Α: -Ἡ καὶ 44, 

74, 76, τού, 120, 236, (.-- ΣΥ] Ργο εἰγαίο μἰενδις 33.-- Ὁ 5] ἐαντοῖς ᾧ. 

ΠῚ τῃε ἰεχὶ θῈ βουηὰ, Ὁ)3 39 πιυϑὲ μῈ ἱγαπϑίδίεα "ὉΥ τηοβὶ οὗ ἱμετ.᾽ Εογ" 

Ἔχρτοϑϑίης ἴμς ἀρεηΐ δἰΐεν ἃ ραϑϑῖνε νῦ., βεὲ Κα. ὃ 1217. Ἴδε ργεϑβεῆςε 

οὗ τῆς ἀτίϊς]α ργεοὶάο5 {Πε ἰγδηβιδίίοη “τη ηγ᾽ οὗ ΑΝ. ἀπὰ ΕΝ. Ηδυρὶ 
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τε 5 »83) (ρίς. Ξξ »υ5, σ΄. δι. ὃ 53 5) πα ἰτϑῃβὶδίοβ "πιοϑῖ οὗ ἴμεπὶ μδὰ 

8 8580} «-Ο]ο ἢ πὰ ονεγβργεϑα δϑῇῃεβ.᾽ [Ι͂ἢ (815 ᾿ᾶϑε Κ8) ἄρτεεβ ΟἿΪΥ ὙΠ Β 

ὍΝ, δηὰ Ὁ ϑὐ ἢ 52 ἀδηοῖεβ ροβϑεβϑϑβίοῃ. 

ΕΒΤΗΕΒ ΙΝΟΌΙΕΕΒ ΜΗΑΤ 15 ΤῊΗΕ ΜΑΤΤΕΒ, ΑΝῸ 15 ΟΗΑΒΟΕΡ ΒΥ 
ΜΟΚΡΌΕΟΘΑΙ ΤῸ 600 ΤΟ ΤΗΕ ΚΙΝΟ, ΑΝῸ ΤῸ ΡΓΙΕΑ. ΕΟᾺ ΒΕΒ . 

ΡΕΟΡΙΕ (4“-"). 

4, Α4πά Εείμογς »ιαϊάς απᾶ μὲν ἐμοῖς σαης ἴηι απὰ ἰοἰά Μ6ν 
[]05. - ἰμδὶ Μογάξοδὶ βίοοα {πιι5 ἴῃ του ρα Ὀεΐοσγε 186 

σου]. ὙΤὨς »μαΐάς ἢᾶνα Ὀδδη πιδητοηδα Ὀείογε (25); (Ὠ6 ἐρρμμολς 

ΘΓ ἃϑϑιρηοα δἰζογ ΠΟΥ τηδγτίαρε (τ΄. 4»). Ἰδ6θ6 ΡΘΟρΡΪα ἃ}} Κπονν 

[ῃδἰ ΕΙΠΟΙ 15 ἃ τοϊδίϊνε οἱ Μοσζάδοδὶ (ο΄. 232) δηα υπάογβίδηα (ῃδί 

8506 ΜΠ] θὰ ρ'δα ἴο ἤδδγ πθνϑ8 οἱ Ὠϊπι; γεῖ, βίγδηρε ἴο βδᾶγ, Ποὴδ οὗ 

{Ποῖ βιιβρεοίβ [ῃδἰ 516 ἰ5 4 Γεννεβ5 (ο΄. 2.9). Ηονν (ἢ]5 15 ροβϑίθϊθ, 

(ἢῆ6 δυΐμογ ἀοθ5 ποῖ ὄβχρίαἰίη. ναί 16 Ὺ 161} ΕβΙΒΟΓ, ΔρΡρδγθῃῖί!γ, 

5 ΤΊΘΓΕΙγ {πε ἕαοὶ [Π4ἰ Μοτγαδοδὶ 15 'ἰπ πηουγηηρ (ο΄. νν. 7 57.).--- 

Αμά {6 Οτιροη τὐας ἐχοεεάίηρὶν «μοοκοά [(Ὦ -Ὁ Ἤδη 586 Βεαγὰ 
ΜΔ μδαά ὨΔΡΡεΕΠΕΩ], ποῖ, ἃ5 Ηδιυρί (Π]ηΚ5, δἱ τῆς ἔαςϊ (ῃαῖ Μοχγάε- 

οδὶ νγ»ὰ8 50 53] 1 Υ οἰδα, ἔογ [815 νγᾶβ οιιϑίομηδγυ, Ὀυΐ δἱ ἴῃς ρτίεῖ 

οὗ ψῃϊςἢ ἰἰ ννᾶβ ἃ βίρῃ. 76 ν 5 ἢ δυϊπογι165 αἰ ΠῸῚ 845 ἴο [ῃ6 ἂν ἴῃ 

γν ἢ ἢ ἘΒΙΠΟΓ 5 αἰβίγθϑϑ βϑῆοννεα ἰἴ561{ (566 ἤερ. 154). Δσοςοσαϊηρ, 

ἰο Μ|ὶΣά. 516 ρανα Ὀίγιἢ ἰο ἃ 511-θόση Ὁ }]4.---Απὰ εἴς σομὶ [ὦ!: Ὁ 
ΓΟΥ4]] ρσαγγησμ δ ἰ0 εἰοί!α Μογάφοαϊ, αμά ἰο ἰαζε πὲς παϊγοίϊοίί οἵ 

ονι κῆρι), 580 1 Π6 πλὶρῃϊ σοτηδ ἰηΐο ἴΠ6 ραΐδςα δηά (6}} ΠΘῚ τἤοσε 

ἔΠ]}γ ναὶ μαὰ μΒαρρεπεά. Τῆδ δυῖμοῦ ἀβϑυτηθβ [μὲ Ἐβίμεγ σουἹά 

ΠοΙά δὴ ἱηίογνιενν ἢ Μογάεοαὶ, ργον δα {πὶ 6 ψεσε ῬΥΟΡΟΥΪΥ 

ἀγοβϑοα (56 2:1).--- [1, ἘΣ Ὁ Απά 516 βαἰά, Βγίηρ Ὠἰπὶ ἰἢ] [ -Ἐ τη δὶ 
[τᾶν Κποὺν ναὶ ΤΥ ὈΓΟΙΠΟΓ νϑῆ65, ΠΥ 1 ΠθαΓ {Π6 νοῖςα οὗ ΓΥ 
Ὀτοΐδοσ, ἃ ἰουα νοὶςε οὗ ἰγου]α δηα πιουγηΐηρ δηα ψεερίηρ δπὰ 

ἀἰβίγεβϑ δΔηα ποοά; δηὰ (6 διιηυςσῃ ψοηΐ ουΐ δΔηα ἰο]α Ὠϊπ1,] δι κε 

τυομίἃ ποί γεσοεῖνε ἱἤεηι [[05. - ΟΣ ρΡυΐ οἱ ἢ]5 Παϊγοϊοίῃ, Ὀδςσδιιθα 

1ῃ6 5δά οσοδϑίοῃ {πὶ πιδάβ ἢΐπὶ ρυΐ ᾿ἴ οἡ Πδα ποΐ γεῖ σβδϑβα.] 

ΤῊΪ5 δααϊτίοη οἵ [ο5. ρίνεϑ σογγθοῖγ (Π6 ΓΕάβοη ἴογ ἴΠ6 τοἕι58]. 

ϑίησο μοίδίηρ, δα γεῖ θδθὴ ἀοης ἴο τγεϊΐϊενα (ἢ [εἐν8, Μοσγάδοδὶ 

ςομά ποΐ ἰάΚοΕ οὔ [πε ἀγθββ οἵ ἃ 00] 14ηΐ. 

δ. 50 ΕΞίδον οαἰϊοά [Μ|ερ. 15α, δι -- Ὁ δηΐεὶ, Βο τγᾶ5 βυσγηδιηαα) 
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ἩΗἩαϊμπαξμ [Μερ. ττα, ὦ! -ἰ Ὀεσδιβα Ὀγ 186 υἱίογάποοθβ οὗ ἢἰβ που τῇ 
{πε δῇεϊγϑ οἱ {1π6 Κἰπράοτα ψεγα ἀθο 464,] ον" οἵ 6 Κτηρ᾽ς ἐμημολδ 

τὐποηι πὲ παά ῥμὲ αἱ μον ἀϊδῥοσαῆ. ϑίῖπος Μογσγάδβοδὶ ψ1}} ποὶ ἰδ 

85:46 ἢϊ5 Πδίσοϊοίῃ δηὰ Ἴοΐὴξ ἴο ἤεῦ, Εβίῃογ 15 σοῃῃροὶ θα ἰο βεπα 

ἃ ΠΊΘΘΘΘΏΡΟΙ ἴο δίῃ. ΟἹ ἴΠ6 παηὴς αῤμαξκἧ, 566 ὑ. 7ο.--αἀ μά 

ἐπαγρεά μὲνι σοπσεγηΐηρ Μογάδοαϊ, [3 - ἰμαὶ Βα 5ῃου ]ά ρ0] ἐο ἰδαγη 

[3 --Ἦ ἴτοτῃ Ηἰπι] εὐλαὶ ἐιὲς τιδαηὶ [ζ0 -ἰ τἰῃαἱ με νγὰβ. ψεορίηρ ψ ἢ 
ΒΌΘὮ ἃ ἰαιηθηΐδ]6 οτΥ,] αμα εὐἷν ἠδ τας [ζδ: - τμαἴ Βα αἰά ποῖ τε- 
ςεἶνα ἴΠ6 τογδὶ ραυτηθηίβ (ἢδί 58Ὲ6 ἢ8Δ4 9εηΐ υπΐο ἈϊΪπ|.}] [ἢ ερ. τα 

-Ἔ Ηδνς [Πδ 7εν8 Ρεγοῆδησα Γδηϑρταβϑοα [ἢ ἢνε ὈΟΟΚΘΒ οἱ Μοβαεϑῦ) 

ΤΠ δαάϊίοηβ οἱ ζδ: ἱπαϊςαίς δα πιγαθὶν (Π6 θοορα οἱ Εβίμεσ᾽β ἰπ- 

αυἰγῖ65. ὙΤνο {(Πἰηρβθ ΡυΖΖὶα ὨοΥ, ΨΥ Μογαάδοδὶ 5 'ἢ ΠΊΟΌΓΗΪΗ͂, 

δῃὰ ψ ἢν Βα Μ|] ποὶ ρυΐ οβῇ Ηἶβ πιουιγηίπς. Βοίῃ ρσγοθ]οαβ Μογάε- 

οδὶ 5οῖνθϑ ἰῃ νν.ὕ8, 

6. 454 Ηαϊιακλ τυομὲ οἱ [ἴθι -Ε ἴο 5ρε8Κ] 9 Μογάεοαϊ, ἵπίο {6 
εὐ γεσφμαγο ἐδαΐ τῦας ἴηι “σοηὶ οἵ {}:|6 ραίο [ζ" -ἰ- Ἐ οἵ [ῃε Ρ4ϊᾶςε] οἵ ἐπε 
Κιηρ]. ὙΠε᾿ σφμαγε, 1. τ[ὴς ὀὁγοαά ῥίαςε, ἀεποίΐεβ ἴῃ6 ὀρϑὴ β5ρᾶςβε, 

ουϑάς οἱ {Π6 ραΐίο5 οἱ 4}} Οτγίθηίδ)] οἰ165, [Πδΐ ἰ5 ιι564 45 ἃ πηδγκεί- 

Ρἶαςθ. Οχ (πε γαίε οἵ πὲ Κίπρ, 566 2". 

7. Απὰ Μοναάεεαὶ ἰοἰά μὲν αἷϊ ἐμαὶ μαά μαρρεμεά ἰο μὲν [ζν -Ἐ 
Ὀεοδιιδα ἢς Πδα ποῖ ονεαὰ ἀονῃ ἴο Ηδιηδη δηά δα ποῖ ψοσ- 

ΒΠΙΡΡΟΘα ἢΪ5 ἰ40]7, 2.6., ἢ6 Ἔχρδίηθα {Πδ6 οἰγουτηδίδηςοϑ (δὶ Π8α ἰοὰ 

Ὠϊπὶ ἴο Ραΐ οἡ πιουχγηίης. ΟΥΠδί {Π658 νεσθ, (Π6 ποχί οἰδιιϑθθ ἀ6- 

ΒΟΥ 6 τ οΓα ἔ]}}γ.--- [[05. - Απά [(Πς αἰδραίςἢ νῃ]ςἢ μδά Ὀδθη βεηΐ 

ὈγΥ 186 Κίηρ ἰηΐο 4}} ἰῆς σουπίτγ,] απ {πὸ ἐχαοὲ αγπιομπέ οὗ δὐἰυε 

υἱεῖ Ηαηιαη μαὰ οἤεγεά ἴο τυεῖρ᾿ [ζι -ἰ ἰηῖο (ῃ6 μαπά5 οὗ [Π6 
ςοἸ]οοΐογβ οὗ [η6 τενθηῖε) γον ἐι6 Κίηρ᾽ς ἰγεασιγν, [( ὁ ἘΣ -᾿ πατμεῖγυ, 

Ιοοοο ἰδἰθη 5] 707 ἐλι6 σεις, ἡμ ογάον ἐμαὶ πὲ τπἰρ: ἀσείγογ {{|61}]. 

Ο. 35. Ηαρβοημεά ἰ5 υϑεα 85 ἰὴ 6"; ὁχαςί απομπί, ἃ5 ἴῃ το. Μογ- 

ἄεοαὶ βγανν αν σδὶουϊαίεβ {παΐ (15 Ὀυγίηρ οὗ ἴῃΠ6 7ενν5 ΜΠ] γοιιθ8 

ἘΒΙΒΕΓ 5. γαῖ πλογα ἤδη δηγίῃίηρ εἶδε. Τῆς Κιηρ᾽β τεΐυϑαὶ ἴο 

ἴ4Κε ἴῃ6 οἶον ἢς ἀοδβ ηοΐ τηθηςίοη, 50 [ῃδἰ ΠΠΟΠΘΥ 566 Π|5 ἴο Ὀ6 (Π6 

ΟὨΪΥ οσαιι8ὲ ἴογ {π6 [εννϑ᾽ ἀδδίγυςιίοη. Ηον Μογάθοδὶ σάλα ἴο 

Κηονν οἱ (Π15 Ὀγίναῖς ἰγαηϑδοίίοη Ὀείννθθη ἴῃ6 Κίηρ δηὰ Ηδμηλδῃ, 

γγ6 ἅΓ6 ποῖ ἱπίοσιηεά. 

8. Α4ππώ {π6 οοῤν οἵ {6 ἀγα! οἵ 116 ἰατυ ἰο ἀεείγον ἰδλιόηι, ιυβήος μαά 
δέον ῥμὸδΠ πο τη ὅπημδα, μα σαν μι ἰο 5ἤοιυ ἰο ΕΞίδογ απὰ ἰο ἐχρίαὶμ 



21ὃ ἜΘΤΗΒΕ 

ἰο Πιον [ζ᾿ - δὶ (με νίοκεα Ηδηιδὴ μα ἀδνίϑεα ἀραϊηϑὶ (ἢ 
ΡΘΟρΪο οὗ [440]. [ῃ ογάεσ [δι {6 τὸ τὺ Ὀ6 πο ἀοιιδῖ ἰη ΕΒΙΠΟΓ᾽ 5 

ΤΪηα 85 ἴο {πΠ6 ρταν!ν οἵ {Π6 5ἰτυδίίοη, Μογάθοδὶ ρῖνεϑ ΠῸῚ ἀοσυ- 

ΓΘηΐΑΓΥ ονίάθησθ. ΟἿ τον, 566 3:5; οἡ ἰσιυ, 1". (ΟΟΠΙΓΑΓΥ ἴο 

(η6 ἀςορηΐβ, Βογί. δίίδομοβ 9 ὀχ ῥίαΐπ ἴο [86 [ο]]οννίης εἰδι56, Ραϊ 

{Π15 ἀοδθ5. ποῖ ἱπίργονα [ἢ6 56η86. Ῥθθδρ5 νὙὰ ΠΊΑΥ ἰηΐεγ ἔσγοηι ἴΐ 

(Π4ἰὶ ἘδίΠΟΥ ννὰθ πη 80 ]6 ἴο τοδα Ῥογϑίδη, 50 (Πδι Ηδίμπα κῃ ποοαρὰ 

ποΐ ΤΊΘΓΟΪΥ ἴο 5Π0. Ποῖ {Π6 οαϊςὶΐ, Ὀκΐ Αἰθο ἴο ἱπίθγρτγοί ἴῃς σου- 

ἰεη[5.--͵'Ἴ πα ἰο οη͵]οῖπ μροη ΠΩ ἰο ρο ἰο {πὸ Κήμρ ἰο ἡ ῥ 076 ἸΠΕΥ͂ΟΥ 

οὔ μη, [705. -Ἐ δηὰα, ἴοσ ἴῃς ἀ δ] νεγδηςςε οἱ ΒΕΓ ΡΘΟΡΪΘ, ποΐ ἴο {Π1ΠΚ 

ἰἴϊ θεπθαΐῃ Ποῦ ἴο ἀββϑιτηθ ἃ ἢ ]6 πιο π,] αρμὰ ἰο ἐπίγεας κὲηι [νι Ὁ 

ἴον Ρἰ1}] ον δείαι οὐ [14 -Ἑ ἰπιβ6 8η4] μ67 γασε [βοτηβ οσοαά. ὦ -Ἡ 
δηὰ πεῖ παίίΐνε ἰ4πη4,] [ὦ 1, - ταπιθα θοτπρ ΠοῚ ον ἄαγϑ, νΏΘη 
5ῆ6 ννᾶ5 ὈΓΟΌΡὮΪ ὉΡ ὈΥ 5 ἢδηά, θδοδιβε Ηδιηδη, (Π6 ποχί ἴῃ γαὴκ 

ἴο {ῃ6 Κίηρ, δὰ βοπίθηςδα {Π6ηὶ ἴο ἀδαίῃ ; δπα ἴο ο8]}}] ἃροὴ 186 

Τιογά, δἀπά ἴο βρεαὰκ ἴο 6 Κίηρ οἡ ἴῃ6ὶγ ὈεΠδ]ΐ, ἀπά ἴο γϑβοια 

{Π6πΔ ἴσο ἀθδιῃ.}] ἩΗϊΠογίο Μογάθοδὶ ἢᾶ5 σου ηβο] ]εα ἘΞΙΠΟΓ 

ἴο σοησθαὶ ΘΓ οὐἱρίη (ς. 2.5), πον ἰπαΐ ποίῃϊηρ 15 ἴο Ὀ6 ραϊηθα Ὀγ 

ΘΘΟΓΘΟΥ͂, ἢ6 δΔανδεβ ΘΓ ἴο γενϑδὶ {Π6 ἰδςοΐ ἰΠδΐ 5ῃ6 15 ἃ [ενε55 ἴῃ 
Βορα {πμαὶ {πγουρῇ ἰονα ἴογ πεῖ [ῃε Κίηρ ν}}} θῈ τιονθά ἴο βρᾶγε 

ΠΟΙ ΡΘΟΡΪδ. 

9. 45ἃ4 Ηαίϊπακἤ σαριὸ απά ἰοἰά Ἐςίμον [(ὦ - 4}1] ἐπα τυογάς οὗ 
Μογάεοαί. [Ὦ - Απὰ ἰΐ σᾶπ16 ἴο ρᾶ55, ἤθη Ἐβίμοσ μδὰ γϑδὰ μεσ 

Ὀγοίῃοι 5 Ἰοίίοσ, {παὶ 58ὴ6 τθηΐ ἤθσ ραγπι)θηΐ, δηά οτὶθα οἷἱ ἢ 8 

ὈΙ6Γ ἀπά Ἰομα νοῖὶςο, δηα νερὶ σορ οι βῖν, δΔηα ὮΦΓ ὈΟΟΥ νν85 πηδάς 

ἴο γα 016 πα ἢογ δϑῇ θδοδπλς ἐχοθθαϊηρὶγ νὰ κΚ.) ΤὨΪΐβ ράβϑαρα 

ἰη Ὦ ἰᾶΚεϑ {ῃε ρἷδςε οἵ ν. " ἰῃ ἘΦ, θυΐϊ Ἰορίς4}}γ 1 [ο]]ονν5 [{. 

4, Ὁ. 0 -- Π)) Μ2) καὶ ἐκάλεσεν εὐνοῦχον ἕνα καὶ ἀπέστειλε πρὸς ᾽Ἐσ- 

θήρ 1,: εἰ αμάδτυ!! Η εοίεν γερίπα νοεῖ Μαγαοολαὶ ζγαίγὶς σελ Ηεόταῖοα 

νοῦς ἰΐπιρμα Ἧ).-- ΛΓ] ΟΝ ΠΥ Ο Ος.: οὗὗῶδο (Ὁ.---- ΠΥᾺ})] οπι. 4Ὁ.--- 
ΤΌ) 01] οπη. 1 4Ὁ..---- ἼΝῸ -- Υ1}}}} οπι. 1, 3].---ὐποπητ ΗΠ μ᾿ ρα]. ἔτοτα διπ 
(ϑος ϑίδάσ, ὃ 518 σ) τξὶ “υτίτῃς.᾽--τ αν πΠ2555] σμοὰ αμάϊδης 3: ἀκούσασα τὸ 
γεγονός (ζ.---- οἱ» -- γι καὶ εἶπεν ἡ βασίλισσα περιέλεσθε τὸν σάκκον ἴ,: 

εἰ γηϊδὴ σραάοποηι, φμὶ ῥγασίο ογαΐ πη οοπϑρεοίις ἐῤδίι5, ἀέσεης; υαάξ, ἐπὶ 

οοἰεγίμα πίης, εἰ αἀμΐεγες υεείνιοπία σα 65, ἡπώμέμς, εἰ ἡμάμε ἡ εηι Ὁεέϑί- 
»οηία αἰτα Ὦ,.---- Ὁ. 2] οπι. (ὦ (εχς. ο3Ὁ Ὅ).--τϑ 0 ΓΝ] ἐενε 33.--Ξ 20 κ 

εἰ ποἰμί! ΜΠ αγάοοιαις ἀδροπόγο βασοιρη οἱ οριποε πε μαϊέοηεηι σμανι ἾΏ. 
3 5 8Δὴ Αταπι. ἔογη. ΟἿ. 955: Τὶ 
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δ, οτι. 1, ἾΏ.--- ἸΡῸΠ] δἵι. Ὑθν 3: αὐτῆς (ξ: οπι. 240.---- ποῦ -- ἽἢΦΝ] ὁπ. 71. 
-- ῬῸ»5] "μοὶ Ι99.--- 7 ἰ5 ποῖ εχυϊνα!εηϊ ἴο ὃν ν᾿" (ΑΥ. ΕΝ.), δαῖ πιθδῃβ 
“ςοηςεγηίηρ᾽ (ς΄. Οη. τ2 Νὰ. 853 χ (Ἡ. 22:22), Ηδυρῖ εἐπιοηάβ ἴο ὅν.--- 
ΓΚ] -" αὐ εο 3: -Ὁ αὐτῇ ὦ (ο3Ὁ -:-): - αὐτόν κὶ “...Α,Ν, 71,74, 76, 120, 
236, 240.--- ἢ! ΠὉ] τὸ ἀκριβές ᾧ: --- τὸ ἀκριβές Ἐ τί τοῦτο ο3Ὁ: οι. γ1.--- 
τ’ -- ὃ») οαι. 3, (ᾧ (εχο. οῳὐ Ὅ).---τι 2 οπι. ᾧ. 

6. οπι. ὦ 221, (εχς. οϑὸ Ἐ): Ν' δ᾽ 5 αἰὶς 5 εἰς τὴν πλατείαν τῆς πόλεως ἢ 
ἐστὶν κατὰ πρόσωπον τῆς πύλης τῆς πόλεω:: Α [δ5 ἐπὶ τὴν πλατείαν πρὸς 
τῇ (τῇ Α ὃ τὰ 500. τα8. Α.5) βασιλέᾳ.---- 9051 ραϊαϊίὶ 3. 

7. οτὴ. 1,.-- ὙΠῈΡ -- ΩΝ οπι. 25.--- 3] οπι. ὦ (εχς. Ν 5. δ τις, ο 30 3).-τ- ΓΝῚ 
-επὰ οἔ ν.] σἐρεμδ ἀξ ἀδοθνε με διε ἑαϊδέογινι φμα ἀδάτὲ Ανιαπ ῥγείδενι 
ρῥενάμέονίς 7μάσογμηπι Ἐ, (1. αἵτ. 43).---- η03Π]) οπι. (ὦ (εχς. Ν “: 5 πις, οὖ Ἄ). 
-ὐϑῦ]) οπι. ὦ (εχς. ν ο- 5, οϑὺ 3).--- ῦ}»} - δι 9.-- "27 ἴῃς δ: τὴν 
γάζαν (: Ρ]. 85 ἴῃ 3".-- Ἴ555] οπι. 49..---ν»}}.2} Ὁ Ὅ5)2 Ο Οὐ: ΣῊ νΆΓ. 
Ος. 2 οὗ δὲ ῥγῖςε δ5 ἴων. 1γ}.. 

8. “ΟΝ --ΠΝῚ οπι. 1, 71: ἘΓ. νν. τεβί ον. 3}.--- "2 2] 80 Βεπ Αβῃεγ: 35)» 
Βεῃ Ναρδίδ!ὶ (ΟἸπβθυγρ): οπι. (Ὁ ὦ (εχς. Ν᾿ “5, οϑὃ Ὅ): ἢ Οανιοίς ἴῃ 
18ε οϑῖγ., οἵ. Κα. ὃ 93 τ. τὸ.-- ΠΣ] ογὰ. (ᾧ ᾧ Ἐΐ (εχς. κ' ο: α, οϑὸ Ὁ).--- 
Ὁ ΟΦ -- ἼΦΝ] οτη. 22.--- 12] οὔ. 44, 74, 76, τοό, 236.--- Ὁ οΦ 5] οὐὰ. 3 ὦ: 
ἴπῇ. τν. Ὁ ρίνίπρ {πε οφοπίοη!β οὗ [με ἰανν, φῦ. 3:5. 4.1 64.---- 72] ρεῤσὰξ ἢ].---- Ὁ] 
εοηγεσίέηι Ἶ.-- “ΤΌΝ -- ΓΜ Π5] ὁπ. 35.---- ἼΣΟΝ] γερίνηα 3.-- το καὶ εἶπεν 
64: ἀλλ᾽ εἶπεν Ι,: οπι. 3 9.--- 5] αὐτῷ (Ὁ: οὕτως 1,: δρασοηπὶ ἢ: οπι. 3 9.--- 
ΤῊΣ] ἐντείλασθαι (ῷ: ἐρεῖτε Τ,: ναάφ ἀΐο ἾΙ.--- πον τυυχοὴ εἴ. δι ἢ. 219 
2881 Κ. 23 αἱ.--- Κιϑθτο πα οὗ ν.] σησρε, φμία σεάες εἰ ἰατες ἢ φμοπίαηι νε- 
πμηπάαία ἐδ, ἐπ εἰ ἀοτεμς ἐμα εἰ ῥαϊγὶς ἐπεῖ, δὲ σ6η:5 εἰ ογιπιῖς ῥγορεηίες: δμγρε 
δὲ ῥοίεγίνμες ῥὑγὸ βερίε ποςίγα ἰαδογαγε εἰ ῥαίέ, τι Πόμς ῥγορῥἑἑμς βαὶ ρεπιέ 
μποσίγα Ὦ!.--- ὦ -- ΚΜ)25] μὴ ἀποστρέψῃς τοῦ εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα 1, --- 
Ν125] εἰσελθούσαν Α .---- Υ ἸγτΠὉ] οὐ. 85 Ηοϑβ. 1.25 7 Ὁ. φἱδ 1915,---- γΣθὉ ΠΣ ΧΑ 
οπι. 33, γι1.---ν ΦΡ31 ο΄. 71 Να. δι Ἐζγ. 812. ἰὴ [ἢ6 βϑῆβο οὗ “Ῥεξ ({ἀνουτ) 
ἴοτ,᾿ ἃ ἰαῖε ὑβᾶρε.---ΠὉ}} τοῦ λαοῦ (2 1,: -᾿ καὶ τῆς πατρίδος κι 5. αι τς͵ Α, 44, 
71, 74, 76, τοό, 120, 236, 249, 93 Ἐ. 

9. ᾿αείμνι επί αμίερι σμρε ἰερίδοεί ΕΠοσίον ἰἑμογας ὕγαίνὶς σμΐ, κοϊα τὲ 
νεσίτνιεπέμηι δέεηι εἰ ἐχείαννπανὴ νοῦς ἀριαγα εἰ ρταυΐ, οἱ ρίογαυΐ ῥίογαϊίοης 
γιαβπα, εἰ σογβμς ε7μ5 7ογνιϊάοίοσινι ζασίιενι δὶ, εἰ σαγο ἱρϑοίμις ςοποίαε 
υαϊάε Ἶ;.--- ἼΓΤΙ ΜΊ20] οπι. 1,.--- ἼΛΠ] οἵ. 45: ᾿Αχθραθαῖος καὶ ἘΑ: ᾿Αγχραδαῖος 
44.--- ὋΝ -- 4'9 ἼΓΠΟΊ] οπ. ο3Ὁ.---- “ΠΟ νὉ] 50. Ν ἘΔ, 64, 243, 249, Γ᾽, ΑΙά:: 
αὐτῇ (ὦ 1,.-- "50. -- ὯΝ] τὴν ὀδύνην τοῦ ᾿Ισραήλ 1, .--- ΓΝ] - πάντας (Ὁ (εχο. 
44, 71, 74, 76, ΙΟύ.--- ))0Ἴ0] τούτους . 
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ἘΒΤΉΕΕ ΕΕΑΚΒ ΤΟ 00 ΤῸ ΤΗΕ ΚΙΝΟ, ΒΌΤ 15 ὕΕΟΕΡ ΒΥ ΜΟΕΘΕΘΑΙ 
ΤΟ ΡΟ 50 (4:5:}). 

10. 4πὰ ΕΞίλιον ἱμπειγμοίοά Η αἰπακὴ απὰ ογάογοά ᾿ἷηι [ὦ ζι - τὸ 
δο πὰ ἴο 580] τη: Μογάεεαῆ. ΤΠδ ρσερμδηΐ σοηῃϑιγυοίίοη οὗ δ 
ἰ5 τ γ ἰπίεγργείθα ὃγ ὧι. 

[Ὁ! -ἰ - ΤἨδιὶ ἣε 5ῃου]α ποῖ 5{}γ ὉΡ βίγε σὰ ΗδπΊᾶπη ΌΥ ἰδἰκεῖησ ὑροπ 
ἨἰπΊ5εἸ ἢ τΠ6 ΘΏΠΊΠΥ τΠδὶ Ἔχ βίο Ὀεΐτννεοη [Δοοῦ δηὰ Εβδι. Ἐβίμον δ᾽ϑὸ 

Ρυϊ ψογαβ ἰηἴο Η δία ἢ 5 του, βαγίηρ ἴο μῖπηι: Θρθαῖ [85 ἴο Μογάθςβὶ, 
Ηδ58 ποὶ ἴπε ψἱοκεὰ Ηΐδπιδη ἀοογεθὰ τῃγουρὴ (με σοπιπιδηὰ οὗ Χεῦχοβ 

1Πδἴ πο οὔε ΠΊΔΥ 20 ἴῃ υηΐο ἴῃς Κιηρ ᾿ῃἴο ἴμε ἱηποῦ οουγὶ ψ]ουΐ Ροσ- 
πιϊβϑίοῃ Ὁ] 

11. ΑΙ] 6 Κίηρ'5 σομγίογς απὰ ἐμι6 ῥεορίε οἵ 1:6 Κίηρ᾽ς ῥγχγου- 
ποῦς κπου, ἱμαὶ 707 ευενγ ὙΠῸ ΟΥ̓ τυοηια τὐῆο ροες ἐπ μπίο ἐπε Κὶηρ 

ἑμίο {πὸ ἵππεν σομγί τὐἱμομί δεῖηρ σαἰεα] [ὦ - Ὀγ ἴμ6 πιουῖῃ οὗ 
Ηδιη8η) ομα ῥεμαίΐέν 15 ῥγοδογίδοά, παριοῖγ, ἰο ῥμέ (πηι ΟΥ̓ ᾿47) ἴο 

ἀφαίλ, Ἔχει ἐπιαὶ ρεγϑοη ἰο αὐἱοηι ἐι6 Κίηρ [3 -ἰ ἴῃ ἴοΚεη οἵ εἰοπι- 
6Π0Υ] γπαν ἐχίοηά ἰδ ροϊάδη 5. ῤίγε ἐπ ογάον ἐμαὶ μ6 νιαγ ἰἶνυε, [7ο5. 
Ἔ ἴογΓ  Ποηθνοσ ἴμε Κίηρ ἀοοβ 1Π15 ἴο οὔς Ψῆο ἢ85 σοπηδ ἰη υῃ- 

οδ]16α, ἢς ποῖ οὔἱν 4065 ποὶ αἷς, Ὀμυΐ οδίδίηἰηρς Ρᾶγάοῃ, 15 βϑανβά.] 

ἼΤΠα ἰανν [δ πο τηδῃ τηϊρσῃϊ Δρρσγοδοὴ ἴῃς Κιηρ ψιΠοιῖΐ συ ΠῚ] ΟΏ5, 

νν85 ἀοϑίρηρα ἴο ρῖνε ἀἰρη ν ἴο ὮΪδ5 ΡΌΎβοη δπηα ἴο ῥτοίεςοϊ Ὠϊη1 ἔγομπα 

δϑϑαϑϑιηδίίοη. Ασςσογαΐηρ ἰο Ηργ. ἱ. 99, ἰξ νγὰβ5. ἢγϑί εηδοίεα Ὀγ 

Πίοςοβ (ἢ Μεάςβ. Ασοογαϊηρ ἴο Ηδργ. 11]. 72, 77, 84, 118, 140; 

Οοτῃ. Νερ., Οοϑποῆ 3; ἴὶ ννὰ5 4150 εηΐογοθα Ὀγ {π6 Ῥεγϑίδη τηοη- 

ΔΙΟἢ5 (5ε6 Βδιιηι., ὈΡ. 82 .). Ἡδετγ., μονθνεσ, ἰ5 σαγοίια] ἴο βἴδίε 

{πΠαὶ ΡΘΟΡΪΙα ταϊρΐ 56 ηα ἴῃ ἃ πιοϑϑᾶρε ἴο ἴ[ῃ6 Κὶηρ δηὰ τγεαιδϑὶ 8Δῃ 

διυάΐϊεηςθ. [1{{{π|ὶ5 Πδα ποὶ Ὀδδη ρογη 64, (ῃ6 Κιηρ νου] ἢᾶνα 

Ὀδδὴ δῃυΐ οὔ ἰσγοπὶ σοπηπιυηϊοσδίίοη ἢ (Π6 ΟὐΐοΓ νου]. ΤῊ 

ΒοοΚ οὗ Εδί. Κποννβ Π0Ὸ ϑιιο ἢ 4υδ!!ποαίίοη. Ασοοτγαϊηρ ἴο ἵΐ, ον 

{η6 Οὐδθη δα πο ννῪ οἱ οὈίαϊηϊηρ δὴ ἰηίογνίανν ΜΠ ΠΟ Πυβ δηά, 
ἐχοθρί ΌὉΥ δι ηρ ἴοῦ ἃ ϑυ πη Οη5. ΤῊΪ5 15 τηοβί ἱρτΟ ΔὈΪ6. 

ΕἸΠΟΣ [Π6 δυῖποῦ ἀοθα ποῖ Κπον Ῥοσϑίδῃ οἰιϑίοση, Οὐ ἢ6 ἱπιθης οη- 

ΔΙΪῪ ΒΌΡΡΓΟβϑ65 ἢΪ5 Κπον]θαρε ἰῃ ογάοσ ἴο τηδκε Ἐβίμογ 5 ροίηρ ἴο 

1η6 Κίπρ τογε ἤεγοῖὶςσ. 705. {Γ|65 ἴο ϑοῖνε {ΠῸ αἰ βου γ Ὀγ (16 85- 

ϑδυσηρίίοη (Παὶ (Π]5 Ἰᾶὺν ΔρΡΡΙ δα ΟὨΪΥ ἴο τηδιαθοΓ5 οἵ Χογχαϑ᾽ μουϑο- 
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Βοϊά (866 {πὸ δά ἀϊοη ἴῃ 23). ὙῊΪ5 5 νΈσῪ ἀη]Κοὶγ. ζθι, [ο]οννοὰ 
ὈΥ [ωγγ. ὅεγ., δ 5 ἴ(ῃ6 Ὠυροίμοϑὶβ (πΠαὶ Ηδιηδη Παα επδοϊθα 115 

ἰδ Τϑο ην ἴο Κεαρ Εβίμοσ ἔσομι σειν ψογὰά ἴο ἴῃ6 Κίηρ; Ὀυϊ 

Ηδιηδη ον  ἀθηΕ]Ὺ μᾶ5 ΠΟ βυβρίοίοη [Πδὶ ΕΙΠΕ ἰ5 ἃ [Ἔννεβ5 (ς111)), 

δηα ἴῃς ννογάβ αὐ ἐδ!6 ῥεοῤίε οὗ ἐπ ῥγονΐποος ἔποιυ 58ιονν ἰῃδὶ [ῃς 
ἴὰνν δὰ Ἰοηξ Ὀδθὴ ἴῃ ἴογοϑ. Καὶ] δὰ ϑ.ῆι. βΌρροβε ἰῃμδὲ Ἐδβίμεγ 

τηΐσῃΐ πᾶνε γεαιεϑίθα δὴ δυάΐθηςε οἱ ἰῃς Κίηρ, Ὀυϊ ἰδαγοά ἴο ἀο 

80 Ὀδοδῦυβθα 516 ννὰ5 ποῖ ἰῃ βρϑοΐὶδὶ ἔανοισ, ποί ἢανίηρ Ὀδ6Θὴ 5 πὶ- 

ΠΊΟΠΘα ἴογ {ΠΙΓῚγ ἀἄαγ5. 1, οννανοσ, 58ὴη6 ψεσὲ ουὔἱϊ οὗ ἔδνοισ, νὮῪ 

νν 85 1ἴ ΨΊΒΟΓ ἴο ρῸ ἴο ἴῃς Κίπρ δἱ (Πε σίβκ οἱ μὲσ Π {6 (ἤδη ἴο τοχιεϑί 

Δὴ δυάϊοησςοΡ Τηαθα ἰῃθοσίθϑ 81} [41] ἴο σϑηάθσ {Π6 πατγαῖϊνα 

Ρτγοῦδθῖ6. ΤΣ ἐἡμη6ῦ σομγί 15 ἴῃ σοῃίγαϑί ἴο (ῃ6 οἱ σομγί οἵ (ῃς 

ΚΙπρθ ἤουβε (65). Ετοπὶ ἴἰ (ς}) οὔθ σου]ά 5ε6 ἴῃς Κίηρ 5(ν 

ὍΡΟΙ 5 ἴἤσοῃς (566 οἡ 15). 

[Φ: -᾿ ἘΑπὰ ἔοσ {λἰτῖγ ἀδγβ 1 βανε θδθη ργαγίης [δὲ ἴῃς Κίηρ πιᾶὺ ποῖ 
ἀεβῖγε πιὰ 8πα ΠΊΔΥ ποῖ σδιι56 της ἴο 5ἷη; Ὀεοδυϑε, θα 1 ρτὰν ὑρ ἴῃ (ὮῪ 

Βουβα, ἴδοι υϑοακὶ ἴο 54Υ ἴο πιε, ἰμδὶ ὄνεσ ψοπΊδη οἱ ἴῃς ἤοι56 οὗ 15γ86] 
ὙὯΟ 15 ἴδκεη δηα Ὀγουρῃῖ ἴο με μουϑε οὗ ἃ μεδίμερη οὗ μεσ οὐνῃ δοςοζά, 

845 πε ἴΠεσ ρᾶγὶ ποῦ ἰοῖ στὰ [μ6 ΠὨΙ] τε οἱ ἴδε (τἶθεβ8 οἱ 15γ86].] 

Απά ποιὺ 7ὁγ ἐεἶγίν ἀαγ5 1] πανε ποὶ δέέη σμηιριοηεά ἰο ροὸ ἐπ ἰο ἐ{ξ 

Κίηρ, Π, Ὦ,3 - ἀπά ἴον οδη 1 ρὸ νἱϊμουΐϊ θείης βυπιτηοηθα ἢ] 
ΎΤΠΕθ6 ννογάβ οἰθαγὶγ δββοσί ἰῃὶ Ἐβίῃεσ κῆπον ὯῸ ννᾶὺ ἴο οδίδίῃ 
Δ διιάϊθηςς ἢ ἴῃς Κίηρ, ἜἌχοαρί ΌΥ ννδιτηρ; ἰοσγ ἃ βυπηπηοη 5; δηἀ 

[815 58η6 ἢ845 0 γϑᾶβϑοῃ ἴο ὄδχρϑοῖΐ, ϑίηςε 58ῆ6 ἢδ5 ποῖ ὕδϑθη Ἷδ᾽]δα ἔοσ 

ἃ τιοητῇ. Τα οςᾶ56 οἱ Ρῃεφάγηα (ΗΕΥ. 11}. 69) 5 ποΐ ράᾶγα]]εὶ, βίποο 

πε αιοϑίίοη ἴμογε ἰ5 ποῖ ἴῃς ορίδἰηὶηρ οἱ δῃ ἰηίογνίενν ἢ 1Π6 

ἴαϊϑε ϑιηθσαϊΐβ, θαΐϊ τἴῃ6 οὐίδιηϊηρ οἱ ἃ σὔδπος ἴο 566 οί ΠΣ ἢϊ5 

Θᾶγβ να Ὀδθη οἱ οἵ. Τῆαδ τοδβοη ἴογ ἴῃς σοοϊϊηρ οἱ Χογχοϑ᾽ δἵ- 

[εοϊοἢ 15 ηοΐ ρίνεῃ. Τὴδ σοχηπ). ΒΌΡΡΟΒΕ [δὶ δηοίμοσ ᾿νοπηδῃ 

Ποῦν Θη͵ογοα 5 [ἀνοιγ. 

12, [ᾧ᾿ --ἰ ΝΟν ἤθη (μἢ6 νῖςκεα ΗδπΊδη βὰν ΗΑ ΚΗ, ἤ θα 
ὩΔΙΏ6 τνὰ8 Πδηΐοεὶ, ροίηρ ἴο δηὰ ἔτο ἴο Ἐβίῃοσ, ἢ15 Δῆρεγ ναχϑὰ 

στοαὶ ραϊηϑί ἢΐπὶ, δηὰ ἢδ δεν πὶ; Ὀαΐ ἰηβίδηςν {ΠΟΓῸ σᾶπη6 

{πὸ ν 16 δηροὶβ ΜΊςμδοὶ δἀηὰ (σοὶ (ϑἰ πιῖ]σὶγ ζ55),] απά ἐπεν 
ἰοἰά Μογάεεοαὶ [(Ὦ - 41}} οἰ εγ᾽ς τυογάς, [Ἐν - ἀπὰ Μογάδοδὶ ννᾶ5 
ΔΏΡΙΥ.) ἴῃ ν. "9 Ηδίῃμακῃ ννὰβ ϑεηΐ ἴο Μοσγάδροδι ; ἤθσγα ἴῃς ϑυὺ- 

͵Ἶεςῖ σδηροβ βιἀθηὶν ἴο ἴδ6 Ρ]. ἀηὰ Ηδίμδκῇ ἰ5 ηοΐ ἀραὶ τηθῆ- 
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ἰἰοπο. Ετοηι (ῃἰ5 Ζ:, ζ5:, ἀηα εν} σοπΊπ,. ἰηἴογ (μαι Ηδίμδ κῃ 
ννὰ5 ΚΙ ὈὉγ Ηδπδη. γε ϑῃου]Ἱά ργοῦδοϊὶγ ἔο! ον {πΠ6 Ὑγϑ5. ἰὴ 

τοδάϊηρ ἰἢς 55. 

18. Τλιοη Μονγάοεαὶ ἰοἰά [δι --- Ε ΜΊςομΔΕΙ ἀπὰ (δθτίε]] ἐο σερὶν ἰο 
Εϑέλον [δ - Ξρεακίηρ (μ.5 ἴο ει]: 

[ὦ - ρεσθδρβ ἴμου δηςίεβὶ δηα βαγοϑὶ ἴο {Πγ86]1, 1 πῃ ς8]16α ἴο 5ον- 

ΘΓΕΙ ΣΏΤΥ πΊΈγοὶν ἴο θ6 Οὐυθοη; “8πΠα ροσμδρ5 ἴπου [ὨϊηἸκοβὶ δηα βαγεϑὶ ἴὸ 

[Πγϑοῖ, 1 ἀο ποῖ πεβὰ ἴο 85Κ ὈΥ ἴογ {πε Βοιιϑε οἵ [5γδ6]; θυΐ, ᾿ξ τῆς Ἰοοὶ 

οὗ οπε [ενν 5165, ἀο ποῖ ΞΌΡΡοϑβῈ ἴμαί ἴδου δίοης οὗ 8}} ἰῃε [οτ΄ὺνϑ 5881} 

εβοᾶρε ουΐ οὗ {πε Κίηρ᾽5 πουβε, Ὀθοδιβε 5840] [ῃγ δηςεβίογ Ὀγουρῆὶ τι ΐ5 
ΕΝ] ὩΡοη ϑγϑεὶ. ΠῚ ες δα οσαττὶθα ουὖἱ [μὲ ψ Ὡς ἢ 1μὲ Ρσορμεὶ ϑαπιιαὶ 
ςομπτηδηαοα ἢϊπι, 115 νι Κοα Ηδηηδη οὗ ἴΠμ6 5οοα οἵ ἴμ6 δου οὗ Αὐλδ]οὶς 

που ποῖ πᾶνε οοπὶὲ ἀραϊπϑὶ υ5, ἀηὰ 18 βοη οὗ Ηδπιηοάδί πᾷ πουϊὰ 
ποῖ Βᾶνε σοτὴδ δϑαϊηβί ι.5, Δηἃ ψου]ὰ ποῖ μανα Ὀουρῃϊ υ ἔτοια ἴῃς Κίην 

ἴογ το,οοο ἰδἰεηΐβ οἵ βίϊνοσ, δηὰ {με Ηοὶγ Οπο, Ὀ]οβϑθά θὲ δε, ψουϊὰ ποῖ 
Βανε ἀεἰϊνεγεα υκ ἱπίο ἴῃ6 ρονεγ οὗ ἵνο ψ]οΚοα τηθη (ἔο] να ΌΥ 8 ἰοη 
δεοουηῖ οὗ σοα δ ἀεἰἑνεγάηςαβ ἰη ἴῃς ρ451).] 

ο ποὶ ἱριαρίπε ἐμαὶ ἐμός «οἷ [τ Ἑ σεὶ ἀνὰ 8η4] Ἔξεαρε 

[ὦ Ἐ 3) -᾿ αἱοπε] (0η) 6 Κίηρ᾽ 5 ποιδε ἀραγί ὕγοηι αἰ εις .) ξιυ5]. 
Μοχγάδοδι ἀοθβ ηοΐ γεργοδοὴ Ἐβίῃοσ ἢ ἱπα ! ἤογθησα ἴο ἴῃς ἔδϊα 

οὗ ΕΓ ΡΘΟΡΪς, Ὀυΐ 5ϑῆοννβ Ποὺ ἴῃδΐ 5}6 5 ἴῃ ἴΠ6 βϑ8π|6 Ῥ6γὶ] 85 ἴΠογ-. 

ἀοίηρ ἴο ἴῃε Κίπρ' ΙΏΔΥ δὲ ἀδηρεγοιϑβ, θυΐ βίδυηρ νᾶ Υ ἰ5 δὶ ἃ5 

ἀδηρεγουβ. ΑἸΠουρὴ 586 ἰ5 ([ῃ6 Κίπρβ Ψψίςε, Ηδπιαη Μ}}} ποῖ 

4]|1οὁνν ΟῚ ἴο ὀβϑοᾶρε, θη ἢς Κηονϑ ἴῃαϊ 5}η6 15 ἃ [εννθϑ5, ραγίς- 

ἸΑΓΙΥ ἃ5 516 ἰ5 ἃ γεϊδίϊνε οὗ ἴῃ6 ῃἢδϊθὰ Μοσγάθροδλί. Νο δ᾽] οννδῆσθ 

5 πιδάδ ἴοσγ ἰἢ6 ροβϑ ὉΠ γῇ μδὶ (ῃ6 Κίηρ ΠΊΔΥ τα δὴ Ὄὄχοθρίϊοα 

ἰῃ ΕϑΙΠοΓ 5 ἰανουῦσ. Ζ7Ζηιαρίμε 5 ᾿ἰϊ. ἤογηι ἐπὶ ἐμ) δομὶ. 
14. ον 7 ἰμιοῖς ἀοδί ῥογεῖδί ἡπ τοριαϊμῆρ δὐομὶ αἱ {μὶ5 ἐπε, 

[, ΖΦ! -- δηὰ ἀοβὶ ποῖ πηᾶκο ἱπίεγοθββίοη ἴογ 6 [6νν8,] γε εῦ απὰ 

ἀοϊνεγαμεο αὐὴ! ἀρ όαγ γον ἐἴι6 ὕδσιυς ἤγονι δορι οἱἦιον φματίεν [ζ! -ἰ- 

ΟἹ δοςοιυηΐ οὗ [6 τηογ 5 οἱ (ἣν [ογοίδίῃογθ: δηα ἴῃς 1ογὰ οἱ ἴῃ 6 

ψνοσ ἃ Μν}}} ἀ οἰ νεγ [πεῖ ουἱ οὗ ἴπε μδηἀ5 οὗἉ [Πδὶγ δῆθπ65]. Ηδγε, 
ἃ5 οἰβαννῆογε, [6 δυςῖποῦ ροθβ οι οἱ ΠΪ5 ννᾶῦ ἴο ἀνοϊὰ τῃθητ ον 
αοά. Οη (ἢε τϑάϑοῃ ἴογ [Πἰ5, 5εὲ6ὲ 7η|γοάμοίον, ὃ 29. 1,, 7ο5., 

Φ', ζ:, Ξυρρὶν με γε! ρίους ἀδβοείθπου Ὀγ ἴΠ6 ἰπϑογίίοη οὗ ἴῃς πᾶπης 
οἵ οἄά. ΑἸΙΒουρἢ (πὰ δυΐμοσ ἀοθ5 ποῖ τηδηϊίοη (οὐ, ἴπ6γὸ 15 

π||1|6 ἀουδὲ πὶ ἢς {πη Κ5 οὗ ἴῃς δηςίθηΐ ὑγογηῖθθβ {πΐ 15Γ86] 584] 

ΠΘΝΟΙ ΡΟτϑῃ. 916}. ΒΌΡΡοβεβ [δὶ ἢ6 {Π|ηΚ5 γαῖθοσ οἵ (6 ΒΕΙΡ οἵ 
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, ΒΟ0ΠῚΘ ΟἴΠΟΙ ΠαίΟΠ, 85, ἴοσ ἰηϑίδηςθ, οἱ βοπι)θ ἰὴ ἴπ6ὸ Μδσοσαῦδῃ 

Ρεποά (ι Μᾶς. 8:1: 121). νεη (παῖ, Ὠοννονοσ, ἢ6 ταὶρῃΐ ἢᾶνε τγο- 

ϑαγάθα 45 ργονϊ ἀθηῖ[.4].---θῖ ποι αμά ἰμν 7αν»Ην αὐ! ῥογίδἢ 

[]05. - δἱ ἴῃ6 μαηάβ οἵ ἴμοβε {μὲ γε ᾿ἰρμογ δϑίθεπιβὰ]) [8 - οὴ 
δοσοιυηΐ οἵ [(Πἰ5 ἔδι.}1}]. 05. δῃὰ 1,40. ϑῦρροθε (μαῖ (ῃ6 [ενν8 

{Ποβοῖνοϑ νν1}} ἀνεῆρε ΕβίοΓ᾽5 ἀϊσγεραγὰ οἱ [ἢ6π|. Μοβί σοϊηπη,. 

(ὨΪηΚ οἱ ἃ βρεοῖδὶ αἰνίηθ Ἰπαρστηεηΐ ᾿πΠϊοῖθα Ὡροη ΘΓ ἴοσ πορ]θοὶ 

οὗ Ποῦ ὀορρογίπηϊῖγ. Ἐνεη {που ρῇ ἰἢε οΟἴπεσ [εὺνϑ τηΔΥ Ὀς γοβοιςα, 

586 Δηα ΠΟΙ [δηλ γ νν1}} ποῖ ΡῈ βυβογεὰ ἴο ρὸ Ὡπρυηϊϑμθα. Βετσί. 

8Δπα 6 ρ. ΒΌΡΡοβε (86 πηδδηΐηρ ἴο Ὀ6, {πΠᾶὶ ΙΏΔΩΥ [6νν5 Μ}}} ἀνοϊά 

1ὴ6 σοῃθθαιθηοθβ οἱ Ηδηηδη5 εαϊοῖ, θυ ἴμᾶΐ Π6 Μ1}} ποῖ }}ονν 
Μογσγάδοδὶ δηὰ Ἐδβίῃεσγ ἴο δββοᾶρε ἢϊπη. 2 αρῆγ, |ἰ. πομδὲ οὗ ἐμ) 

7αἰλιον, ἰι5 βαρηΐν ἴῃ ἃ ψἸάοσ 5656, οσ οἰδη.--- μά ὐἷο [ζ’ - ἰ5 τῃ6 
ννἶθ6 πη Μ2|0] ποις ἐ [τ -Ε ἴῃ ἴῃ6 σοτηίηρ γθ81] αὐ α ἐΐνιο {86 
ἐπὲς ἐμοι Ὁ -Ἐ Ἐατὶ ο4]16 ἃ 4π6] μας εοηια μρίο [δ᾿ - Ἐτἴῃ6 ροββδϑϑίοῃ 
οἥ γογαί!ν, [3 -- τμαὶ ἰῃου τηᾶγεϑί Ὀς τεδαγ] [12 - (μαϊ ἴπου πιᾶγ- 
εϑί ἀδ νοῦ [ΠΥ ῬΘΟΡ]6]. ὙὨδ πγεδηϊηρ οἱ [Π]5 βεηΐθηςσε 15. ἸΠΟοῚ- 

ἰδ1η, δΔηα {Π6Γ6 ἰ5 γθβάβϑοῇ ἴο ϑιϑροοί ἰοχίμδ] σογτιρίϊοη (566 οΥς αὶ 

ΠοΟῖδ). 

10, γηπῦ -- ἸΌΝΩΥ οὐ. 1,.-- ἼΝΟΊ] οὐ ηρεἰσὴ! Ἐπε “σογηπιδηά,᾽ 858 «17 418. 18 

61 "4.--- ΓΌΟΝ] οπι. 33 Έ:.--- 55] σραάοηεηι σεν ἘΠ: πρὸς αὐτόν 44, τοῦ: εἰ 

34.--- τυχτῇ πορεύθητι (: οπῃ. 1.-- ὉΝ] ὃν δ. ῖν σ΄. 45: κατὰ 1,: (ῃε ςοη- 
βίγιςστίοη τ ἢ δος. οὗ [π6 ρούβοῃ δηὰ ὃν ἴ5 οογτεοῖ, ο΄. 89 Ἐχ. 613,---- "ϑ Ὑ 0] 
τάδε],: ταῦτα ο3α: εἰν ἘΠ: -ἰ- καὶ εἶπον (-ἰ αὐτῷ 44, 71, 74, 76, τού, 236) 
ὅτι ὦ: - λέγουσα Τ1.,: -- ἀΐοοης ἘΠ: -ἰ Ξχοοΐλος, Ὁ. 

11. ΓὨΟ -- 95] οτ. 1, Ἐ:.---- Ἴ8Π -- ὈΣῚ] οὔτι. ὦ “Ὁ (εχς. ν οσ: δ τς, ο»ὺ Ἐ).--- 
Ὁ»)7 εἰ οὠποίς 3..--- ἼΠΌΠ] φια ἐδ ἀδίονιδ τη 3: Αγίαχενχες γεὲχ Ἶ): σὺ 1,. 
-- Ὀν1»] 50 Ν' Νἔἠ Βγ.: Ὁ}»Ὸ ΒΑ. Ο: γινώσκεις 1,: ἀἦχὴξ ἘΠ.--- 53] παρὰ πάν- 

ταςῖ,.--- ὩΤμῚ Φ᾽Ν] ἔσο οηερὶς ρεμεῖς Ἰ0.: οτα. 1,.--το ΠΡΟΣ -- ὃν 7 οτη. 1..-- 
ἽΧΠΠ] Ποτα ἢ. (ζ΄. 5; 63), 5ε6. ΑἸΡτεςδῖ, ΖΑ ΤῊ. χνὶ. 49.--- ΤΌ 05] 50 Α Ὥ: 
τὴν ἐσωτέραν (.---- ΤΌΣΟ -- ΤΙΝ] σὐσσμδ μἱϊα σμπείαξίογις οἰαίίηι ἐμπιονβείαίι 

3: οὐκ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία (ὦ Ἐ!: θανάτον ἔνοχος ἔσται 1, (αἴϊ. 3111).--- ΤΩΝ 

ἸΠῪ] 1. οτς 15 5 ἰανν.᾽ Απ δηδοοϊυϊοη. Αἰΐεσ “ἜΝ ΟΓΥ ΓΔ ΟΥ ΟΠΊΔη ἢ 

Ἧ6 5ῃου]ὰ ἐχρεςὶ “858 οἣς ἰδνν,᾽ ΟΥ̓ 15 πη δγοὴς αν. ΤΕ ἱπαϊγεςϊ οδ͵]εςΐ 

ἐγ] ]εα ἴῃ [Β6 ϑυβῆχ οὗ γγ 15 ρΡ]δοεα δϑοϊυῖεὶν δὲ ἴΠς6 Ὀεριπηΐηρ οὗ (6 

βεηΐδῃςδ, “85 ἴογΓ ΘΝΕΓΥ ΠΊΔἢ . . . ΟἿΘ 8 Πϊ5 αν". ΓΝ 15 ὑΪδεοςξα θγϑοῖ ἴοσ 
εἰ ρ ἢ 8513.---- ἽΦΝΌ 125] ἰηδίοδα οἵ ὝΦΝ Ἴ2 50 (Νὰ. 631) οὐ “σνὸ Ες. 35.- 
Ὁ σ΄. 53 85, ΔῊῃ Ατδσηδίβιη.---- Ὁ] οτῃ. ὦ 151, (εχς. Ν᾿ “- 5, 036).---505 ἢ 
οἵη. ἴ,.-- 522] οἵ. 5} 8, τὴς Αγτάπι. δαυῖναϊ! επί 1 Ἰηϑοσγίδα Ἢ οὗ ΗοΡ. 3 



224 ΕΞΤΉΕΕ 

(ϑεε ϑίδας, ὃ 243, 6; ϑίγδαςῖκ-ϑίεζ. ὃ τ8ς; Καὺυ. δ ὅςτο; Κταυβ5, ΟἿ. τ:- 

ἰαί. 1ἠπιυόγίον ἐνε Ταϊνιμᾶ, Ὁ. 142. ΑΙ! τε δυϊμογ1ε5 τεδὰ 95 Ὁ 

(3 Καρλμε), Ὀυϊ (ἢς Α5. εαυΐϊνα!οηῖϊ 15 ξαδϊω, Μ᾿ ὩΙΓἢ 5μονν [δὲ 3 Ὧ85 οὐσις 

ἔτουι τϑβο]υτίομ οἱ 3 (τ΄. Ηδυρί, α. 1.).--- ΠΤΥ οσὰ. 1..-- ΝΊ2Ὁ] οἵα. 1..-- 
ἽΡ0 5 1] αὐτόν ,.-- τ] “πον (ο΄. ΒΏΒ. Ὁ. 26:1, ὃ 4 λ).---᾿οὐφ ον] 15.5.2 .-- 
ὉΝ] Ἐ ἐφώμγ φμοπιοῦο αὐ γερεηι ἱπέγαγε ῥοίεγο 3: -᾿ εἰ φμοριοάο ἑμγοῖδο αὐ 
γέρεηι εἰ εαὶέ ἘΠ -ἰ καὶ πῶς εἰσελεύσομαι νῦν ἄκλητος οὖσα 1,: -ἰ- καὶ ἀπελ- 

θῶν γι. 

12. οὔ. ἴ,.-τ Υ72}} θω.ο “ὦ : καὶ ἀπήγγειλεν ὦ: Β.ἢ] ἀῃὰ Ηδυρί τεδα Ἴ21: 
-ἰ ᾿Αχραθαῖος ᾧ (᾿Αρχαθαῖος Α: οἷ. 45): - 52αάο Ἔ!.--- ὐΎνὉ] ἐδ ἘΠ: -Ἐ 
πάντας (ὦ (οπὺ -:-).--- ἼΓΟΝ -- ΠΝ] οὔ. 3: ταῦτα 71: πνεγδα ἐῤΞδίμ5 Ἐϊ. 

18. ἼΌΝ"] καὶ ἀπέστειλε 1Τ,.---- ᾿5Ὑ 2] οπι. 3Έ!: -Ἐ πρὸς ᾿Αχραθαῖον 
((Αχθραθαῖον μ) πορεύθητι καὶ (ὦ (ο3 -:-) (οπι. πρὸς ᾿Αχραθαῖον Α, 71: 
αὐτῷ 44, το6): -Ἑ πρὸς αὐτὴν 1,: -᾿ τραδοηὶ ἱμάνγα ἘΠ.-- φῦ] σωγσωνι 3: 
εἰπὸν (ὦ Ἐ:: καὶ εἶπεν 1,.---- Ὁ Ν] αὐτῇ ᾧ ἘΠ1,.---- ἜΡΟΝ] - ἀέοεης 3: οτα. 1, ΚΙ 44, 

1, 74, γ6, τού, 236.---- ὃν --- ἐπα οἵ ν.] οτχ. 1,.-- Ὁ] φσαῖνα ἥαν ἘΠ: 
 ἰανέμη 3: -Ὁ «Δ ] Θ᾽: -Ἑ μόνη ΦΈΙ.--- ἸθῸπ Γ3]ρτ. 95 Ὁ: ἐν τῇ βασιλείᾳ 
ΦΈ: - Δ .2] 99.--  ἸθῸΣ Γ02] ΖΈΏΘΓΑΙΥ το ζαγαθα 88 δος. οὗ ρἷδοα. [5 ἰϊΐ 
Ῥοββῖθ]ς [αὶ νὰ μβανα πεσε δη ᾿ἰπβίδηςε οἵ ἴδε ἰαῖς Η6 Ὁ. υϑὲ οὗ "2 ἴῃ ἴῃς 
Β6η36 οὗ “ν|6᾽ (566 οἡ 27) 0ὺ [πη τῃδῖ οςδ56 ἴῃ6 οἶαιιϑε νψουϊὰ τθϑη “ἰδὲ 

ἴδοι 5114}1 εϑοᾶρε 88 σῇ οὗ ἴῃς Κιηρ.᾽ ΤὨΪ5 τεπάογίηρ ἰβ8 ξυρρεκιεα ΌὈΥ 
{πε δα αἰτίου ἴῃ ἢ, φμοπίαηι ΧΟΥ γερὶς σι. Ηδαυρὶ τοϑαβ [22 85 ἴῃ 15. 
--- 530] 10 ἴῃ τῆ ϑ6ηβε οἵ βεραγζαίίοῃ, "δύγαυ ἔγοπι, “88 8ῃ Ἔχοερίοῃ ἴο; 
8ἃ5 Ευ. 16 (5εεὲ ΒΒ. ῥΡ. 578 δ). 

14, .2] ὡς ὅτι (Ὁ: ὅτι Α, 44, 71, 74, 76, τοό, τ2ο, 236: οτι. “ὦ Ι,.--- Ψ΄ΎΤΙ] 

οπι. ὦ ὮΙ 1, (εχς. ν 5. 5 πιξ οϑὸ 9).---ϑυ Γ] παρακούσῃς (ὦ: ὑπερίδῃς ἴ,: πον 
ῥγανιϊβεγὶς Ἐ).---- ὍῚ ΓΡ3] τοῦ ἔθνους σον -ἰ- τοῦ μὴ βοηθῆσαι αὑτοῖς ἀλλ᾽ Ι,. 

-- 1} ἰδοῦ (Ὁ: οπι. 3: βοήθεια ᾧ ἘΠ: βοηθὸς 1,: 111. “᾿πίετνα!,᾽ “τεβ- 

Οἷϊε,᾽ ΟὨΪΥ Βετε δπὰ στη. 3217. Ασοοσγαάϊηρς ἴο Ηδυρί, ..82. χχνὶ. Ὁ. 33, 
ἴδε νογὰ βῃου!ὰ ὃ6 ροϊηϊεὰ Πγ1.---- πῦχ τ] καὶ σκέπη (: εἰ ἀεήενιδον ἘΠ: καὶ 
σωτηρία 1,.---- ὙἸΌΡ.] ΡΓ. οὐκ χοῦ.---- Ὑ».] ἴῃ [86 56η536 οὗ ̓βίδῃηᾷ ζογίῃ,᾽ “δρ- 

Ῥεδγ, ᾽δ8 ΕΖι. 253 Να. γ95, ἃ ἰδία υ8ᾶρ6.--- δυϑηνὉ] δνησῦ Ο: αὐτοῖς Ι, (ἐν 

αὐτοῖς 9.16).---- ὮΝ ὈἿΡΌῸ] ρὲ οσεαδίοπεδηι αἰΐαηι 3: ἄλλοθεν (ὦ Ἐ;: ὁ θεὸς Ἱ, .--- 

ΓΝῚΣ Γῦ τον ΚΠ 9}] Ἡῦλο ἔπσιυς, [οἸ]οννοα ἱπιπηεά δι εὶγ ὈΥ 8η ἱπιρῇ., 5 
δαιυϊνα]!εηΐϊ ἴο ῥεγλαρδ. Μοβῖ σογηπ). δϑϑιτης [Βαϊ τὐλοὸ ἔηοιυς τ ἈΔ5 ἴῃς 

8816 τηδδηΐηρ. ΠῚ ἰβ ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ͂ τεπἀεγοὰ 70 α ἐΐνιδ, δηὰ ἴῃς ἡ Πο]ς 
βοηΐδῃςσο ἰ5 ἰγδηβϑ δίεα, ῥέγλαρϑ 7οῪ α ἐΐηιδ δοὶ ας ἐδπὶς ποι παξέ απαϊμεὰ ἰο 

γογαϊέν, ἰ.ε., ἴοι μαϑῖ ργονί θη αν Ῥδθη ταὶββα ἴο με ροβίοη οὗ Ουδεῃ 
ἴῃ ογάδγ ἴο Βεὶρ (ὮῪ Ῥθορὶς ἰῃ τι ΐβ εππογρθηοῦ (σ΄. ἢ. 457 ςοϑ). Νο 
οΟἴδπου ἰπϑίδηςθ ὁσοιγβ, μούγενοσ, Πογα τολοὸ ἔηποιυϑ 17 ἰ5 ἐαυἱνδ]οηῖ ἴο ῥέγ- 

δαῤς5. 1{{τ15 ψεγὸ ἴμ6 τηεδηΐηρ, ἰπϑιοδα οὗ ὉΝ νὰ 3ῃου]α ἐχρεςῖΐ ν "Ν: οσ 

οα, τολείμον ποὶ. Μοτδονοῦ ΓὴΡ ογαϊΠΑΥΙΥ τηθδῃ8 αὐ α ἐένιδ. Αρςοογά- 

ἴηρὶγ Βετί., Καὶ, Εθυβ8, ἰηϑ8]5ῖ [δὶ ὉΝ τιυϑὶ θὲ σίνοη [}}}} σοῃαϊοπα]ὶ ἔογοο, 

δηἋ ἰδδἱ Δῃ ἱπιρ 1 δἀροάοβὶβ πιυβὲ θῈ βρΡ Θὰ ἔτοπι ἴμ6 οοηϊεχὶ. Βοσί, 
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δηα Εδιυβ5 ἰσϑηβὶαῖε τοὴο ἀηπσιυς (ιυΐαὶ πιαγ παῤῥέεη), τῇ αἱ α ἐΐνιο ἰἶξε ἐκὴξ 
ἐΐοι ροεδὲ ἰο γογαἱ!γῇ (ἰ.ε., ὁ ἐξ Καἰηρ). οΙ] ἰγαηβὶδίοϑ, τοῖο ἔπους, ἐ αὐ 

α ἐἔνις ἔἶξε ἐπὶς ἱμποι μαξὶ αἰαΐϊμεα γογαΐέγ, (ὐμαὶ μοι, ἐμομίάςὲ ἀ0 ὅ). 

ϑοδυ. ἰΓδη5]αἴς65, τυῆο Κησιυς τυλμείλεγ 7ογ α ἐΐνις ἰξε ἐμὲς ἰκοι; καί σονιδ ἰῸ 

γογαλεγῦ ἴῃ ἴῃς βεηβ8ςε, σῇο Κηονβ ψμεῖδεῦ ἴθου διδϑῖ βυϑῆςϊεηΐ σουγαρε ἴο 

δεῖ πὸ ἃ φύδε ἴῃ [815 εηθγβεηςυ. 8! [Δ |κ68 (απ ρογα!γ, δπὰ ὑπάοτ- 

βίδῃβ ἐξέ ἐπὲ5 ἴο τείεγ ἴο ἴῃς σοστεβροπαϊΐηρ βεᾶϑοη οὗ δῃηοί μου γεᾶγ, 50 
[δὲ {πε ψΟ]Ὲ βοεηΐδηςσε τθδη8, ἰσὴο Κησιυς τυπείλμεν α γεαν ὕγοηι ποιὺ ἰμοι 
αὐὴ! δὲ Ομδεηῦ ΤὍὮσο56 ἱπίογργείδι ἢ ἀγε 811} υπηδίυγαὶ, ἀηα οἠς 15 ςοπ- 

ΡεἰΙοὰ το βυβρεςῖ ἰεχίυαὶ οοττυριίοη, δ πουρὴ [ῃς Ντββ. ϑαρροτγί {πε τεδά- 
ῃρ οἱ ΑΙ. ῬεΙπδρβ ἴοσ 5» ἀποιυΐπρ, νὲ βῃοι)ὰ τεδὰ 5 τοῦ μαγηε 

(Ζρ. 1:32), )ηὰ ἰγδηϑβὶαῖς, σμᾶ τυλοὸ υυὴϊ μαγηι, {7 αἱ σμοῖ α ἐἕηιε α5 πὲς ἰδοι 

δαΞί ἀγαιυη πξαν ἰο ἐπέ γογαΐ ῥγεδεηοδῦ ἱ.6., ὨΟῪ οδΠ ΔΩΥ͂ οὐδ υτγί ἴπες, 

ἤεη Πα ἰεδγη8 δὶ ἱτρο! ]οα ἴμδος ἴο (δΪβ8 β8:ρ᾽ ΤὨς οἶδιιβε ΨΜ1}} ἴῃ υ. 

Ὅς ἂπ δησουγαρετηεηῖ ἴο Εβῖπεσ ἴο γυη [ἴῃς τῖβ. Ἐν »ῺὩΠ ἴῃ (Π6 56ῆϑε οὗ 
“ἀγανν δᾶ, 866 43 6:4 817 οἱ. 3, ἘῸΓ ΓΟ “Κίπρχάοπι,᾽ 88 ἃ ΞΥΠΟΏΥΤΩ ἴοσ 
“Κίηρ,᾽ 8ὲ6ὲ 1". 19. 219 ςἱ 68 81, 0 5 Δηδίορουιβ ἴο ἴπεὸ ἘΠ, ] 15} υ56 οὗ 

“ΤΩΔ] 51}. -- ΠΝΙ2] -Ἐ .6. δον; δ) (Ὁ.---- Γ15)505] -Ἐ ὦ ἐν αἰ ἰφπερογε βαγα- 

γεγὶς 3: -Ἐ ὦ ρερίεηι μα ἰἔδεγες. Εἰ ἱμπίγοί! ςραάο, εἰ γεπωπαυε νεγδα 

Μανάοομαὶ Ηεςίεν γερίηα ἘΠ: -ἰ καὶ ἀπελθῶν ἀνήγγειλεν αὐτῇ γι1. 

ἘΒΤΗΕΒ ΒΕΒΟΙΝῈΒ ΤΟ 00 ΤΟ ΤΗΕ ΚΙΝΟ (4'":"). 

16. [Ὦ -- Απά [μὲ δυπυοῇ ψνεηΐ ἰῃ δπα γερογίθα ἴο Οὐθθη Ἐβίπεῦ 
811 [6 νοτάβ οἵ Μογάεςδλι.)} Τάεπ Εξίλεν ἰοἰά [" -- Ο ΜΊςΠδ86] ἀπὰ 
Ο(δθγῖ}]] 9 γερὶν ἰο Μονάοοεαϊ [(Φξᾷ[, --- Ξαγίηρ]) [33 -Ε 45 ἴ[0]1ονν5,] 
[Ὦ --- Μαβίεσ, ὑσοίδεσ, ᾿{ ̓ ξ ββαηλβ Ὀεβί ἴο ἴμ6β, 1 Ψ}}}1 ρὸ ἴῃ, ἱπουρὰ 
Ι τηᾶῪ α6]. 

16. Οὐ, ργαΐμεν αἱ! 46 ὕες ἐμαὶ αγε 7ομηά ἵπ 5μι5α [Ὁ -ἰ Ἐτἢ ἴοτ- 
{{655,] σὰ Καὶ ὅογ νιδ, απὰ δαί ποίμιήπρ 707 “γος ἀαγς, [ἿὮΣ --- ἀπά [6}} 
[86 εἰάογβ ἴο Κϑαρ ἃ ἔδϑϊ; ἰεῖ [ἤθτ βεραγαῖθ ἴῃ 6 ϑυςκίηρ 4065 δἱ 
ηἰρῃϊ ἔσομαι {ΠΕΣ στηοΐμοῦϑ, δηα ἰεΐ ηοΐ σδί(]6 ΟΥ 5ῆ66ρ στὰζΖε ἀυτίηρ 

[Π656 ἀ4γ5, [8 - δηὰ ῥγαν Ὀοίογε ἴῃ8 1,ὐγά οἵ (ῃς νογὶὰ ηἰρὰϊ 
8δΔη4 ἀ40}]. Μογαάβθοδὶβ ἂγρυχηθηΐ ἰ8 σοηνιηοίηρν, δηα ἘβίΠΕΣ τα- 

50|ν65 ἴο ρὸ ἴο ἴῃ6 Κίηρ δ οηςθ; θυϊ 5'ποθ 5ὴ6 Δρρθδαγβθ οἡ Ὀεἢ δ] 
οὗ ἴ[ῃ6 [εἐνβ, 58η6 ἀδϑῖγοϑ {ΠΕ ΙΓ βρί γί] σα ρροσί. Οἡ γομμά, 566 15, 

ΤῊΘ υΌΟΣ οἱ (Π6 [εν8 ἴῃ 5.58 τηδὲ ἤᾶνα Ὀδδη σΟΠΘΙΔΘΓΔΡΪΘΟ, 

βίηςς, δοοοσγαάϊηρ ἴο 9:5, [Ώ6Υ γα 80 ]6 ἴο 5'ᾶὺῪ 3200 ἴὭδρῆ. Βδϑίίηρ 

σϑἢ ΟἿΪγ 6 ἃ το] ρίοιβ δοῖ ἀδϑίρῃεβα ἴο ργορί(ἰᾶῖΐε ἀοὰ. Νοστηδίὶυ, 

ἰϊ 15 (οΟἸ]οννεα ΌΥ Ῥσαυοσ (2 5. 125-21 Καὶ, 217-19 Τη. οἱ 0. 1" 
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7οη. 4355). Ηδτο, ἤονόνεγ, ἰη δοσογάδησς ἢ [ἢ6 Δ ΠΟΥ 5 οὐ5- 

ἴοπι, 0 πηδηίίοη ἰ5 πιδας οἰἰ Ποὺ οἱ (οά ογΓ οἵ ργᾶγεγ (ο΄. 4". "" ἀπά 

566. 7ηπἰγοάμοοη, ὃ 290). ΒΥ ἐἤγεα ἀαγ}7ὲ ΟἿΪΥ ῥΡᾶγίβ οἵ ἴῆγεε ἀδγβ 

ΔΙΘ πηεδηῖ. Ἐβίῃμεσ Ὀδρὶη5 ἴο ἴδϑί οἡ ἴμε ἀδὺ ἴμδὶ Μογσάξοδὶ ρῖνεβ 

ΠΟΓ ἰηϊοτγτηδίίοη δροιΐ Ηδηδη δ ρ]οῖ, σοηςητ|65 ἴο ἴαϑί {Π6 [ο]]ον- 

ἴη ἄαγ, δηά οἡ {π6 (Πϊγὰ ἀδΔΥ ροδβ ἴο ἴῃς Κίηρ (ς.). ὙΠΪδβ σοηϑὶά- 

Θγαίϊοη ἀείγαςῖβ βοπηθνδΐ ἔσομῃ ἴΠ6 οὈβεγνδί:οη οἱ [86 οἱα σοτηχῃ. 

(δι 5η6 {πιδίοα ἴη (σοά ταΐποσ [ἤδη ἴῃ ΠῸΓ Ὀδαϊίγ, ψ ῃ] ἢ νουα Ὀ6 

ἱπηιραϊγοα Ὁ. χες ῃοΪς ἀδγϑ οἱ [Δ5[1η6.---] αἷδο απὰά ιν νιαϊάξηδ 

τὴ} 3α 5, Πκειυΐδε]. ΑἸΙΒουΡ [ἢς πιαὶά5 ρίνθεη ὈΥ Ηδραὶ (2) τηυκῖ 

Ὦανε Ῥδδθη ἢδδίμεῃ, γεῖ Εβίμεσγ ναθ5 ἴ[ἢ6 ΠοΙρ οὗ {μοὶ [ἀϑίπρ; 

δηὰ [Π6Υ ἃγὲ ἰογαὶ δπμουρῃ ἴο ΠΕΓ ἴο ὈῈ ψΊΠΠηρ ἴο υηάοτγίακο [ἰ. 

Βοηῃ. ΘΌΡΡοΞβἝββ πδ΄ υπάδγ ἴῃς γε]!ρίουβ ᾿ηϑιγυςίοη οἱ Εβίμοσ {ΠΥ 

ἢ8Δ4 Ὀεσοπηα ρῥγοβεϊγίθβ ἴο [πἀ8ϊ]51.---α πὰ ἦπ ἐμῆς σομάμίοη 1 τοὴϊ 

ξο ἰο {ς Κίηρ [3 -Ἐ ἀμ ο4}164], αἰδμοιρν {διὲς ἐδ ποὶ ἧπι ἀοοογάασηεε 
τὐλ 16 ἰαιυ; απὰ {01 ρεγίδἢ [δι -ἰ Ξἰτοπὰ ΠΥ ἡγοπηθη 5 αυδγίοῦβ δηὰ 
81Ὼ ἰἌΚοη ΑΥΔΥ νἹΟΪ ΠΥ ἴτοιη ἴπ66 (οὐ. ερ. τςα),}] 1 ῥεγίδἢ 

[Φ! -- ἔτοπι (Π6 116 οἵ {ῃ15 νου] ἔογ [Π6 58 Κα οἵ {πε βαϊναίίοη οἵ Π 6 
ΡΘΟΡΪς οὗ {π6 μοιιϑα οἵ 15γδ6] 1 [ζ5 -- Ῥὰΐ 1 5841} μᾶνὲ ἃ ρᾶγί ἴῃ {π6 
ψγο ] ἃ ἰο σοπλ6]. 171 ῥοεγίδἢ, 1 ῥογίδ᾽ν 5. ἃ ἀθββρδισηρ Ἐχργαββίοῃ 

οὗ τοϑιρῃδίίοη ἴο ἴθ ᾿πονὶ δ ]6, ἃ5 στη. 43:5, “11 δὴ Ὀεγεανθά, 

Ι Ὧπὶ Ῥεγοανβά.᾽ ΝΟ σεϊϊρίουβ θη υβαϑηλ ᾿ἰρηῖ5 ὉΡ Ἐβίμοσ β τὸ- 

80ῖν6. 816 ροδϑϑ, ἃ5 οὔθ ψγοι]α ϑυρταϊ ἴο 8η ορογδίίοη, θθοδιϑα 
{Π6γὰ 15 ἃ σῆδηςε οὗ ἐβοδρίηρ ἀδδίῃ ἴῃ (ῃαΐ ννΑΥ. 

17. 4ηὰ Μογάροαὶ [δι - ννὰ5 584 δπὰ ἱπάϊρῃδηϊ δηα [6] ἐγοςϑεά 
ουογ απ αεἴοά ἐπ ἀασοογάαηοε εὐ αἰ μαἱ Εξίμον μαά εἐπ]οϊπεα μ)οη 

ηι} ΟΥ̓ ΠΑΓΙΥ (στοθθ ονεγ᾽ Πλ6Δῃ5 “ΓΔΉ5ρΤΟΘ5., Αβϑυηνηρ 
{παἰ (ἢς αϑῖ θδρσδῃ οἡ ἴῃε 131} οἱ Νίβδῃ (3:3), δηὰ [μαΐ Μοχσάεςαὶι 

[αϑίθα ἴἤγος ἀδγϑ, ἢ6 πιυϑδί ἤᾶνα σοπίημδα ἴο αϑί ὉΠ} (ἢ6 τς 

οἱ Νίϑβαῃ, ψῃςἢ τγὰ5 ἴῃς [οαϑὶ οἱ Ῥαββονεγ: {Πι15 ἢ {γαῃβρτθϑϑθα 

[6 ἰανν οἱ Εχ. 12 (580 δ᾽ ἴῃ ερ. τξα, Ζ:, Φ:, Μιἀ., ἀνὰ ΜΙςἢ... 
ΎΠΟΓΕ ἰ5 ποίῃίηρ, ἤοννενοσ, ἴο 5ῆον (ῃδὶ Ἐβίμοσγ᾽5 ἔαδέ θθρδὴ οἡ 

[Π6 βϑϑὴθ ἀδύ, οἡ ΠΟ ἢ ἴἢ6 δογῖρε5 θορδῃ ἴο ψυτῖία (3:3), δηά [ἴ ἰ5 

αυϊία ἀηηξοοϑϑαγν ἴοὸ Ρὰΐ {Π]15 πιο ηηρ ὈΡΟΙ “οΟΓοβϑθα ονοσ. Μορὶ 

Γεσθηΐ σοι. Δ5ϑπ)6 ἰῃδΐ (Π]5 ΠΊΘΔἢ5 ΠΟ ΠΟΓΟ ἤδη “Ργοσθθαθα᾽ 

(ψί. πη. 185 Νὰ. 225 αἰ.), ἀπ [Π15 15 σογία! ἶν ἃ ροββίθ]ς ἰηἰογρτοία- 

[10η. ἴῃ Μερ. ττὰ ἘΝ. ϑαπλμθὶ αϑϑοῦίϑ (Παὶ ἃ ϑῃθδεϊ οἱ ννδῖθσ ἰὰγ 
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Ὀεΐννοοῃ ἴΠῸ ρδΐαςσε δηά {πὸ οεἰΐγ, ννῃϊο ἢ Μογαδοδὶ ννᾶ5 ον] ἱρά ἴο 

Οἴοθ5. [{|15 ἃ ἰδεὶ ἰῃδί ἴΠ6 Ασγορο δ οἱ 51.154 νν85 βδεραγαίβα ἔγοπὶ 

τῆς ον ὈΥ ἴῃς τίνοσ Ὁβοδβθροβ, πε Α5. Ὁκηδ δηὰ [Π6 τηοάθγῃ 

ΑὉ- ΚΠΑΓΚΠἢΔ, δηὰ ἴο [ἢ15 ἰαοὶ (ῃ6 διιίμογ οἱ Εϑί. πηδὺ δ᾽] ἀς ἴῃ [ῃ6 
ΘΧΡΙΘΞΒΙΟΉ ογοδϑεά οὐεγ. 

[Φ'! -᾿ Απαὰ δε ἴγϑηβρτεββεα δραϊηϑί ἴῃς ον οἱ ἴπε ἔθαϑὶ οὗ Ῥαββονεγ, δπὰ 

6 δρροϊηϊθα ἃ ἔδϑί δπὰ 88ῖ ἴῃ 85165.] [Ὁ - Απα τῃς Ὀγιἀθχτοοπιβ ψεηῖ 
ἔοτί ἢ ἔγοτῃ {ΠοῚγ σους θ65, δηα [ἢ Ὀγίαάθ5 ἔγομῃ ποεῖν ἀδ᾽πίΐδβ; (ῃ6 6] 6. 

4150 δῃηὰ (Πε οἷά νψοσηθη ψεηΐ ουἵ ἴο ργᾶῦ. Ηδ ργεβοσίθεα (δὶ ἴῃς σδίι]ς 

δηὰ 186 5ῆδερ 5ῃοι]ὰ ποῖ σταζε ἔογ ἴζγες ἀδγβ δηα ἰἤσγεε πἰρῃῖβ. ΑἹ] 
Ῥυΐ οὔ 84538658 δηὰ ἱηνοκεὰ (οά τηοβὶ μἰρῃ (Πμδὶ ἢῈ νψου]ὰ ἴακα ΡΓΓ ὑροη 
(Ποῖγ ΒυγαΣ γ. Μογαάβδοδί, τηοσεδοόνοῦ, σοηΐ ἷθ ψαγιηθηΐβ, δηα βρτγεδα 
Βδίσγοϊοιῃ Ὀθπθδίῃ μἷπι, δηὰ 611] ὑροη 5 δος ἴο {π6 δαυίἢῃ στῇ τΠ6 

εἰάεγβ οἵ ἴῃς ρϑορὶς ἔγοτῃ πιογηΐης ὑπ|}] ἐνθηϊηρ (5: ΠΊ}]Πατὶγ 2). [ὦ -Ἡ 
Αἱ (δὶ ἔστης {ΠΕῪ ἱηνεβισαῖθα δηὰ ἔουπα ἴῃ ἴΠ6 Δ5ΒΟ ΠΥ σ2,οοο γουη 

ῥγίεβῖβ, δῃὰ {ποὺ χανε ἴποῖὰ ἰγυταροῖβ ἴῃ {ΠΕ ῚΓ τὶρῃϊ μδηα5 δηα ὈοΟΪΚ8 οὗ 

[86 ἂν ἴῃ τΠεὲγ οἷς μαηάϑ; δηὰ, ψεερὶπηρς ἀπὰ Ἰαπιεπίϊης, ἰμ5 ἔμ ν οτὶεα 

᾿ τοι ναγαὰ Ὠδανεη: Ο Οοὰ οἵ Ιβτγδεὶϊ, 15 15 (ῃῆς 1,νν Ὡς ἢ ἴποὺ αϑί ρίνεη 
υ5. [6 1Ὧγ Ὀεϊονεα ῬδΟΡΙῈ Ρεγίϑμεβ ἔγοπι ἴῃς ψνου]α, ννῇο νν}}} βίιαπα δπὰ 
τοδα ἔγομιῃ [ἢϊ5 δηα 11} πηδῖκο πιδηςίοη οὗ (ἢγ παπε Ρ Τῆς βδυη δηα (ἢ 6 

τηοοη 1} Ὀε ἀδτγκεοηεά, δηα {πεῖς ᾿ἰρῃϊ ν}}} πο ἰοηοΓ 5Πϊπε, θεσδιβε [ΠΟῪ 
ΨΈΓΕ οτεδῖθα 50] ΕἸ ἴοσ ἴῃς βδΚε οὗ [ΠΥ ρεορὶθ. Απα {Π6Ὺ ἔδ]} ἀροῇ {πεν 

ἴδοοβ δηά ϑαϊὰ: Αὔϑννοῦ ι.5, ΟἿΣ ἘΔδΙΠΟΥ, ΔΉΒΘΜΟΓ 5] ΑΠΒΜΘΓ ι18, ΟἹΓ 

ΚΙηω, ΘΕΟΣ υ5] Απηάὰ {πΠοῸΥ Ὀ]ενν ἀροη ᾿πεὶς ἰγιπιροῖβ, δηαὰ [6 ρθορ]ς 

Γεβροπαδα δίϊεγ ἴμεπὶ, 611] τ[ῃς μοϑῖβ οὗ πεάνεη ψορί δηα ἴῃς ἰογοζαι ῃογϑ 
ἴογβοοϊκ {με ὶγ στανε5.] 

τὸ ἋΑΡΡΙΤΙΟΝ Ο. 

-- ΤῊΗΕ ΡΕΑΥΕΒΕΘ ΟΕ ΜΟΚΌΕΟΑΙ ΑΝῸ ἘΒΤΗΕΚ. 

Αἱ 1ῃϊ5 ροίπι ὁ 21, ἰπϑεγί ἴῃς [οἹ]Ἱοννίηρ ργᾶάγογϑ οἱ Μοζάδοδὶ δηὰ 
Εβίῃεσ (Αἀαϊίοη (Ἰ-9 τῷ Ψυὶ]ρ., Επρ. 135-14.5). 05. μ85 186 

Ρᾶβϑᾶρε ἰῃ ἃ αἰ ογεηὶ δηα ρστεδίν Δ γεν αἰεὰ ἴογπη. Υοϑβ. 11. 3 

δὰ ΜΊ(α. αἰ5ο ρῖνε ἀϊβίογίεα νεγϑίοῃϑβ οἵ ἴ1. 5: ᾿πϑεγίβ ἃ αἰβεγδηΐ 

ΡΓΔΥΟΙ οἱ ΕΒΙΠΟΥ δίίεσ ς'. Ι͂ἢ τεραγὰ ἰο ἴπ6Ὸ6ὶ δι ΠΟ η ΟΠ Υ οὗ (6 

Ρᾶββᾶρο, 5εὲ6 7ηηἰγοάμοίοη, ὃ 2ο. Ἐογ ἴῃ ατεοκ ἰοχί ἀπα νδγδηΐβ 

866 Ραΐοῃ, ΠΗ͂. ἰϊ. ΡΡ. 24-25. Τῆς δαάϊοη τοδαβ 85 [Ὁ] οννϑ: 

ὝΒΕΘη ἢς τηδας ἢῖ8 ὈΓΑΥΟΙ ὑπο ἴπε [ογα, ς8]}Π[πρ ἴο τουποπιῦσδποσ 8]]} 
(86 πογῖβ οὗ (ῃς Ιογά, Δπα 5364, Ο [οτά, [οτὰ, που Κίηρς ΑἸπλ συ, 

16 ὙΠοΪ]ς ψου]ὰ 15 ἰη ΤΥ ρονεγ, δηὰ ἱζ ἰἴ ὃς ἴῃ Ψ}}} ἴο βϑᾶνα 15γδο], ἱπεσα 
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ἷβ ΠΟ τηδῃ ἴπδῖ σδὴ ζαϊηβαυ ἴῃεο: τοῦ ἴῃου ἢδϑὶ πηδάς ἤεάνθη δηὰ Ἴδῃ, 
δΔηὰ 8}} [με ννοπάτουβ ἰίηρ5 [πδὶ ἀγὰ θεπεδίῃ {πὸ μοάνεη; δπα ἴδου ἃτῖ 
1,οτὰ οὗ 8]1, δηὰ ἴἤογο 18 πο πιδῃ ἴῃδῖ οδῃ γοϑὶϑὶ ἴποο, ψῆὸ γί ἰῃς 1οοτὰ. 

ὝἼΒοιυ Κηοναβὶ 4}} [Πῖηρβ, δπα δου Κηποννεβὶ, 1,ογά, {πὶ ἰξ γα5 πεῖ μεσ 

ἰῃ οοπίεπηρί ΠΟΥ ῥτίάδθβ, ποῖ ἔογ ΔηΥ͂ ἀσβίγε οἵ ρίοσυ, [ταὶ 1 ἀϊά ποῖ θοὸν 

ἄἀονῃ ἴο ἴῃς ργουὰ Ηδπιδῃ. “Εογ 1 ββουϊ ἃ πᾶνε Ὀδεη ρἷδα ἴοσ ἴῃς 54]- 

νδίίοη οὗ 1ϑγδεὶ ἴο [κ155 ἴῃς 5068 οἱ 8 ἔεεῖ. ΤΒυι 1 ἀϊὰ [ῃϊ5, (Πδῖ 1 τϊρῃὶ 

ποῖ ρἷδεος ἴμε ρίοσυ οὗ πδὴ ἄῦονα ἴῃς ρίοτγ οἱ Οοά: πεῖῖδεῦ ψ1}}}1 Ῥο 

ἀονῃ ἴο ΔηΥ Ὀυΐ ἴο ἴπΠ66, ψῆο τί τν 1οτγὰ, πεϊίμοσ ψ111 ἀο 1 ἰῃ ὑσίάς. 

ΞΑηα πον, Ο [οτά, ἰδου οὐ δηὰ Κίηρ, ἴδε σοάὰ οὗ Αντγδδδτω, βρᾶσε 

[ΠΥ Ρθορΐε: ἕο ἵππον τνδῖςἢ 5 ἴο Ὀτγίπρ υ5 ἴο ἡδυρῆϊ, απὰ ἴεν ἀσβῖσε ἴο 

ἀεβίσου ἴῃ6 πουίϊαρε [ῃδὶ Ὧδ5 Ὀδεη ἰδῖπο ἔγοτῃ ἴμε Ὀεχίππίησ. "εβρίϑε 

ποῖ [ὮΥ ρΡοτγιίοη, ψῖοῃ ἴδου ἀϊάϑὶ τεάθοπι ουΐ οὗ με Ἰαπα οὗ Εγρὶ ἴοσ 

πὸ οσῃ 5611. ἸΘΗ͂ΘΑΓ ΤΑΥ̓ ῥγᾶγεσγ, δπὰ 6 τηδσοϊ}] υπίο τΠἰπε ἱπβΒοσγὶ- 

ἴδηςε: 8ηἀ ἴὑγῃ Οὔγ τπουγηΐϊηρ πο ἐεαϑιϊηρ, {πὶ νγὰ τΔῪ ἰἶνε, Ο 1,ογά, 

8ηἀ 5'ηρ ᾿Ὀγαΐβεβ ἴο [ὮΥ πδᾶπιο: δηα ἀεβίγου ποῖ {πῸ πιουτἢ οἱ ἴδοβε [μδὲ 

ὈΓαῖβα ἴῃθς, Ο 1ογά. τπΑπὰ 81] [5γϑεὶ οτίθα οὔἵ τα Πγ, Ὀδοδιϑε ἰμεῖγ 
ἀεδῖῃ 88 Ὀδίογε ΕΙΣ αγς8. 
Ἰυ ΘΟ Ἐμοῦ, 4]9ο, Ὀείηρ 5εἰζεά ὑπ [Π6 ΔΡΌΩΥ οὗ ἀεδίῃ, βεὰ υπΐο 

ἴδε 1οτά: "354ηα ᾿αἰὰ αὐνᾶὺ μὲσ ρογίουβϑ δρραγεὶ, δηὰ ρυΐ οη ἴῃς σαιτηθηῖβ 

οὗ δηρυ ϑῃ δπὰ τηουγηίΐηρ, δπα ἰηβίεδα οἵ ὅπ οἰπιπθηῖβ 5Π6 οονεγεα ΠΕΣ 

Πεδαὰ ἢ Δ5}65 δηὰ ἀυηρ, δπὰ 586 δυμιθὶεα Π6Γ ὈΟΟῪ στεδίν, δηα 4]} 

Ρατγίβ (οὗ Ποὺ Ὀοαγ) ἴῃδί 586 (ογαϊΐῃαγ]γ) σγο)οϊςθα ἴο δάογῃ, 58η6 οονογρὰ 

ἢ ΠΟΙ αἰβῆθνο!ςεα μαῖὶγσ. Αηὰ 586 ργαγεα πηΐο {δε 1, οτγά, ἴΠ6 αοὰ οὗ 

Ι5γδεῖ, βαγίπρ, Ο πῦῦ [ογά, ποὺ ΟἿΪΥ δύί οὐὖγ Κίηρ: μεὶρ πιὲ ἴμδῖ δπὶ 

ἀεϑοϊαῖα δηα πᾶνε ἢο0 οἴμοῦ ΒεΙρεῦ Ὀυϊ ἴΠ66: ἸΠῸΓ ΠΥ ἀδῆμεγ 18 δ μβαπὰ. 

᾿ΦΕΤΟΠῚ ΠΥ γου ἢ ὉΡ 1 Βᾶνο πεαγὰ ἴῃ [86 (γε οὗ τὰν ἔδηλῖν, ἰμδῖ ἔθου, Ο 

Ιοτά, ἱοοϊκεϑβίὶ 15γδοὶ]ὶ ἔσοπὶ δηοης 81] ἰλ 6 πδίϊοηβ, δηα οὐ δίῃ εγβ ἔτοπι 8]} 

{πεῖν ργοροηϊζογϑ, ἴοσ 8 ρεγρεῖυδὶ ἱπμογίδηςς, δηὰ αἀἰάϑι ρογέογπμ ἴοσγ [μετὰ 

ὙΠαΐβϑοενογ ἴμου αἰ ἀ5ῖ ργοπιῖϑθ. ΑΠπαὰ πον νὰ ἢδνο βἰπηθα Ὀείοσζε ἴῃ θα, 

δηα ἴμοὺ Παϑῖ σίνεη υ5 ἰηῖο ἴΠ6 Πδηα5 οὗ ΟἿἱγ δῃοπηΐεβ, ᾿θεοδυβε νὰ ρ]οσγὶ- 

βεὰ {μεὶγ ροάβ: Ο Τωοτά, ἴμου γί τἱρῃίεουβ. 'ΝΕνεσί με εββ 1 βδιῖϊββος 

[Ποπὶ ποῖ ἰῃδὲ ννὲ ἃγὸ ἰῃ ὈϊϊΐοΣ σαρινν : Ὀυϊ [ΠΟΥ Πᾶνε Ἰοἰπεα παπάς ψ ἢ 

{δεῖν ἰ4ο]5, 2Παὶ [ΠῸῪ Μ1}1 Δ ΌΟ 5} [δὶ νος που ἢ [ΠΥ τουτἢ Παϑὶ 

ογάαδϊημοα, δηὰ ἀεϑβίσου [λϊπὸ ἱηπογΐδηςς, ἃπα 5ἴοΡ ἴῃς πιουἢ οὗ ἴθ τι τ[ῃ δὲ 

Ρταΐβε {π66, δη4 συδηςἢ [Π6 ρίοτγυ οὗ ἰῃγ ἢοιβε, δπὰ ἰΠΐπο αἰΐατ, Ξ'δπὰ ὀρθῃ 

[6 που ἢϑ οὗ ἴπε πεαίΐμπεη ἴο σοϊοῦγαϊς ἴῃ νἱγίιι65 οἱ ἰάο͵5, δηὰ [δὶ ἃ 

Βεβ}}Ὺ Κίπρ 584}} Ὀ6 τηδρηΐβοα ἔογενεσ. 50 1,οτά, ρίνε ποῖ [ΠΥ βοερίγε 

υηΐο ἴποϑε ἴΠᾶΐὶ ἀο ποῖ οχἰβί, δπα ἰεὶ {πὸ πὶ ποῖ ἰδυ σῇ δὲ οὐγ [4}}: θυϊ ἴυτη 

{πεῖν ἀενίςα ἀρο ἐπαπηβοῖνεβ, ἀηα τᾶ κα Ὦϊπὶ 8η ἜΧχϑῖΏρ]ε ἴμδὶ μ85 θεζυῃ 

(5 ἀχαϊηϑῖ 5. ΒΕ επλοθεσγ, Ο Τγά, ππᾶκο ἰμγβεὶ Κηόνῃ ἴῃ [ἢ6 {ἰπὶς 

οἵ οὖν δ) οιίοη, δηὰ σῖνε πιὲ θοϊάποββ, Ο Κὶηρ οὗ ἴῃς ροάβ, δηὰ μοί ογ 

οἵ 811 ἀοπικίπίοη. ἈΟῖνε πὲ εἰοαυθηΐ Βρεοο ἢ ἰῃ ΤᾺΥ̓ τππου ἢ Ὀεΐοσο τῃς 

Ἰίοη: πὰ ἴυγῃ ἢΐβ μεατὶ ἰο μαῖβ ἢἷπὶ ἰμδϊὶ ἢρῇῃ!5 ἀραϊηϑί υ5, {πὶ ἴΒεσὸ τπδῪ 
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Ρε δῃ εηὰ οὗ ἰπ), δπὰ οἵ ἴῆοβε {πὶ ἀγὸ 1κο- πη ἀεαὰ 8 ἷπι: θα ἀ6- 
ἰΐνεῦ υ8 νι [Ὠϊπηὸ δπά, δπὰ μεῖρ τὶ Ο 8πὶ ἀδβοϊαΐε δηαὰ ἤδνε ποὺ οὔθ 

Ὀυϊ ἴδεε, Ο Ἰωστὰά. "Του παϑοὶ Κπονίεαρε οὗ 8} ἰῃίηρβ; δηὰ ἴμου 
ἱκηοννεϑί {πδι 1 μαῖε ἴῃς ρίογυ οἵ ἰπὶ ῆῇο ἀοδ5 ποῖ δερ ἴμε 1,8. δηὰ 
δΔΌδοσ {πε δα οὗ ἴδε υποϊγοιπ)οὶβθα, δηὰ οὗ Ἔνεσυ 416η. ΤΒου Κπονεβὶ 

ΤΥ Πεοεβϑῖγ: ἴμαὶ 1 δΔΌΠοΙ με ϑἰχῃ οἱ ΤΥ ἱρὴ οϑίδῖε,  ΒΙΟὮ ἰ8 ὍΡΟΙ 

πλὶπα μεδα ἰη ἴῃς ἀδγβ ἤδη 1 5πενν πλγβε!ῖ. 1 δῦδμοτγ ἰΐ 88 ἃ πιθηβίγσυοιβ 

ΓΑξ, 8πΠα 1 ἀο ποῖ ψεᾶσ ἰΐ ἤδη 1 ἃγὰ αὐ εν ὈΥ ταγϑεϊ. "5 ̓ Απά {Πϊπὸ 
μαηαπηδὶὰ δ85 ποῖ οδίΐθη δἱί ΗἩδπιδη᾽8 ἰδ ῦϊα, ποῖῖμοσ μᾶνὸ 1 ποηουτγοὰ [Π6 

ΚΙηρ᾿5 εδϑῖ, ποῦ ἄσυηκ (δῈ νἱμε οὗ {πὸ αἀτίηκ- οβεγίηρβ. ἘΝ ΙΠΟΓ [45 
[Υ Βαπαπιδὶὰ δὰ δὴγ ἰοὺ ἴγοτῃ ἴμε ἀδύ ὑπαὶ 1 ννὰ5 Ὀγουχαΐ ΒΙΓΠΕΣ ἴο 
[ῃς ρῥγεβεηΐ, θυϊ ἴῃ ἴμες, Ο τὰ, μου αοά οὗ ΑὈταμβαπι. 30 Οοά, ἴἰδΒαὶ 

δῖ ταϊρηϊγ ἀρονε 8]], ἤθᾶγ ἴῃς νοῖοε οὗ ἴῃς ἀεϑραϊτίπρ δηὰ ἀο]ἶνεσ υ8 ουΐ 
οὗ ἰῃε μΒαηάϑ οὗ ἰῃς ψνοκεα, δηα ἀοἰΐνοσ τὴς οὐ οὗ ΤΩΥ ἴεδγ. 

1δ. “ΟΝ καὶ (ἐξγαπέστειλεν  1,.---- ΓΌΟΝ] ἡ βασίλισσα 1,.---- Φ Ὁ] 

γμζομηι 3: τὸν ἥκοντα πρὸς αὐτὴν (ὦ (οἴη. πρὸς αὐτὴν ΑἹ: ἀδπμο οεῆε 

γηεϊσίσϑεί φμὶ σὰ εανε νϑγιδγαί ἸΏ: οτα. 1,.-- ΥῸ ὉΝ] α Μαγάοοιαο ἯΠ: οτα. 1,: 
- λέγουσα ΦΙ,. 

16. 70] οτη. 1, Ἶ2.--- ὈΥΉΤΝΣ -- Ὀ)}2] παραγγείλατε θεραπεῖαν Τ,: ῥγαάδίοα 

ἐρίίεν καπίαίενι ἘΠ.---- 53] ογη. (ὦ (εχο. ν 9: ", οϑὸ Ἐ μοι πάντα) .--- ὈΙΝΧΌ2)5] 
δ.1) Θ: οπι. ΦΈΙ 1,.---- 19 793] οπι. 1, Ζ:.---- ὍΝ -- γ01Χ}} καὶ δεήθητε τοῦ θεοῦ 

ἐκτενῶς 1,.--- Ὑ)1Χ}} εἰ ογαίε 3..--- ὈΝῚ] οἵη. 1 57 οοὐά. Βι, Ν' ὅδ! 3,..---- Ὁ2] 02) 

72 οςοὐά. ΒΕ, 5: 3 ΦΤ,: οτὰ. Ἐ1.---- ΟἸχΝ] ποιήσομεν 1,.--- 15] οτι. Ἐ; ὦ (εχς. 
Ν 5. 5,03Ὁ Ἐ).-- 192} ογὰ. Ὁ: καὶ τότε (ὦ Ἐ;: καὶ],: δεςοταάϊηρ ἴο Βετί., ΝΥ }ὰ., 

ψ} 50-τ8]1ἐα Βείἧ; ὁδϑεμέΐα, ΜΟΙ 15 υϑεὰ εἰ μεσ νὴ [Π6 ῬὈΓΪΠΊΑΓΥ ΟΥ 
βοοοπάδγυ ρῥγοάϊςδϊε ἴο ὄχργεβϑ Δ Ἂβϑ56 [14] βιδίε οὗ {πε 50].; “85 βυςῃ;, 

ὃ.2., .85 οὔθ ΨἘοΟ [85 ἰδϑίεὰ ἴῃγοε ἀδγϑ᾽ (ο΄. ἴων. 1} ΕΖ. 1319 Ἐς, 819, 

Καυ. δ το ῖ; ΒΒ. Ρ. 88,1.)). Αοςοοτγάϊηρ ἴο οἴ εΓβ, 3 888 ἴῃς ογα πα σν 
τηδδηΐηρ, πα [6 ΡἤΓΑ56 ΠΊΘΒΗ5 51ΠΊΡ]γ “1ῃ βυςἢ ἃ 5ἴδϊε."- ἽΦΝ] ἴἢς δηΐε- 
ςεάεηϊ ἰ5 ἴῃς Ρῥγενίουβ οἰδιβε 7 τοὴϊ ρο ἰο μα Κίηρ. ΟἸΠεῖβ γεραγὰ νῷ ἥν 
85 εαυἱνα]οηΐ ἴο ὅγτ. ἢ) ““ἰϊπουῖ."--- ΠΣ -- ἼἢΦ Ν] παρὰ τὸν νόμον ᾧ: ἄκλη- 

τος 1,: - πο πυοταία 3: οτα. Ὦ;.---- τλτῶν ᾽-- ἼΦΗΣΥ] ἐὰν καὶ ἀπολέσθαι με ἦ 
(δέῃ) Φ: εἰ δέοι καὶ ἀποθανεῖν με 1,: μαδεης ἐπ πιαπι σπήρεανι νιξαηι -ἴ- εατ 
4ραάο εἰ ἀΐχὴ νεγδα ε7μ5 ἘΠ: ἰγαάξηδαμε πες ηιοτί εἰ ῥεγίοιίο 3. 

17. ΩΡ. οὔ. Ἴ2}»" [,. 

ν 

Ἂς 

τς 
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ΤΗΕ ΘΕΙΙΝΈΒΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ]ΕΜ5 (ς:-9.} 
ὼ 

ΑΡΘΙΤΙΟΝ Ρ. 

ΕΘΤΗΕΒΕ ΟΟΕΘ ΤΟ ΤΗΣ ΚΙΝΟ ΑΝῸ 15 ΟΕΒΑΓΟΙΟΌΘΙῪ ΒΕΓΟΕΙ͂ΝΕ. 

(ς!-: ΞΞ- 1)1-..). 

ΤΉ6586 νϑῦβθ5 ἅΓ6 βαχρδπασά ἰη ᾧ 2 1, ἰπῖο Ααἀάϊίοη Ὁ ΞΞ (8. τς 

ἰῃ 3. δῇῃὰ ΑΝ. ἔογ ἴμε αγσ. ἰοχὶ δπὰ ναγίδηϊβ, 5εα Ραίοη, ΗΜ. 
ἰϊ. ΡΡ. 27-9. Μ|1α. ᾿ᾶ5 ἃ 5᾽ π}} ΔΓ ρᾶ558ρ6. 

1 (Ξ- ἢι- -- σςι-). Αἰ εγιυαγά, ον» ἐμ6 ἐμἰγά Ὧαγ [ζ" -Ἐ οἵ τὰς 
Ῥαββονογ, [ὦ 2 1, -Ὁ ἤθη 5ῃς6 Πα ςεαβθὰ ργαγίηρ, 5886 ρυϊ οἹ ΒΕΓ 
δϑττηθηῖβ οἵ νογβῃ!ρ,]} [7 δον εἴε. μδὰ [αϑίθὰ [ἄγος ἀδγ5 ἰῃ 

ΘΟ Θββίοη, δηαἃ 506 ἄγοϑα ἔγοιῃ {π6 ἀυδῖ δΔηα Δ5Π65 ἤογο 5η6 δά 

Ὀοννεὰ Ποσβϑὶ νἱΐμουΐ οοαϑβίηρ,] [ἸΏ - ἀπ νναβῃεα ἤθγ Ὀοαγ 
νναΐοσ, δηα δηοϊηϊθα ἤεγβο! ἢ οἰηίπηθηῖ; ἐδιεη Ἐσίλμον εἱοίμφα 

μεγϑοὶ [ντϑ5. - ἴῃ ραγηγεηῖβ οἥ γογαίίγ, [: -ἰ δάἀοτηεα νυ ρυτε 
ροϊά οὗ ΟὈρἢϊγ, πιδάθ οἵ ἅπθ Εγδηκίβῃ 511Κ, ογῃηδιηθηϊοαὰ ἢ ἡ 

ΡΓδοου 5 βίοηθϑ δηα ρϑαγὶβ Ὀσοιρῆϊ ἰτγοηῖὶ [Π6 ρῥγονίηςς οἱ Αἰτῖσδᾶ. 

Απά 58ὲ ρυΐ οῃ ποὺ ἢθδά ἃ Ἅσσονῃ οἱ ρυζε ροϊά, δπα ϑῃοά ἢεσ ἰδθεὶ 

ὙΠ 58η 4415 οἵ ἤπε ρο]ά,] [ἘΔ - ἀπά δάογηθα μοσβεὶῇ ν ἢ οτμᾶ- 
πχεηί5,] [71 -Ῥ ἀπά (Π6 ΗοΪγ ϑρί ἶϊ τεβϑίβἀ ἀροὴ μεσ (οὐ Τδτρ. 15α).} 
ΑΙΒουρῇ Ἐμοῦ μ85 θεβουρῃΐ [6 ἔανουγ 81 (οά [Ὠτουρὴ [ἀϑιίπρ, 
506 ἀο65 ποῖ [41] ἴο πηᾶῖκθ 58 οἱ Π6σ οὐνῇ σμᾶγηβ. Οἡ 2.6 ἐμὲγά 
ἄαγ, ς΄. 4". 

[0 Π1,- ἸΑπαὰ Ρεΐηρ πια)εϑιῖς!ν δάογηδά, δἰίον 586 Ὠδὰ (8116 ὕροπ 
τῆς 4}1-58θεἰης (σοά δηὰ βανίουγ, 826 ἴοοῖκ Πεὺ ἔνο σῃδὶ 5 ἢ Πογ: ᾿δηά 
Ὄροη ἴῃς οἠς 586 ἰεδηθα, 45 που ρῃ 586 ψεγε ἀεο]ςαῖε; δηὰ ἴῃς οἴδεῦ 

[ο]]οννεὰ Ὀεαγίπρ ΒΟΥ ἰγαὶη. δΑπα 85ῃὲε μἰεαπηδα ἴῃ {πὸ ρεγίεςζοη οἵ δεῖ 
Ὀεδυῖγ, ἀπὰ μοὺ σουηϊεηδηος νγὰ5 σῃθογίμῃ), 8ἃ5 ἰμουσῇ 5η6 Κπονν ἴἢδὶ 
85Πὴ6 νγὰ5 ἰόνδῇϊς, θαϊ μοῦ ποαγὶ ννὰϑ ἰῇ δηρι 5ἢ ἴογ ἔθασ. “ἼΔΕ 586 ραϑβϑοὰ 
(γοῦν 84}} [με ἀοοτβ.] 

Απά εἴς εἰορρεά [ζ' - ἀπά ργαγϑα] ἐμ ἐΐι6 ἵηηεῦ σομγί οὗ ἐδιδ 
Κιίηρ'» ποι [' -Ἐ ἘΜ ὨΪςἢ νγὰ5. θ0}}1] ουόγ αραΐηδὶ {6 Κίηρ᾽ς πομδε 
[ζ΄ - τμᾶὶ ννᾶ5. ἱπ 7 γα] 6 π..} ΟἹ ὙμΉ6 οομγί, ο΄. 4... ΟΥεν 
αγραΐηκὶ τοῖο ἴο Εβίμογ, ποῖ ἴο εσηγί οὔ μόίδθ. ἴθι τοίθγβ ἴΐ ἴο 
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ποῖσε, ἀπ ἀπαἀογϑίδηαϑβ εἴ ἰο πχεδη (Πδἱ [Π6 ραΐδαςα ἴῃ ϑ.38 ννᾶβ [6 

σουπίογραγί οὗ ἴπε ραΐδοβ (οσ ἰθρ|6) ἴῃ [Θγυβαίοα. Οη Αὐηρ᾽ς 
ποιδο, ῷ00 28. 9.12 43. 

[Ηερ- τοῦ -᾿ ἘΑπὰ 85 5η6 ρϑϑβϑεα ὉΥ ἴπε μουϑε οἵ Ἰάοἷ5 (ῃς ἀϊνὶπε ῥγαϑβ- 

οηςς Ἰεῖς μοσ. ὙΠεπ 958Π6 βαἰά, ΜγΥ σοά, πὶ οά, ψὮγΥ Παϑὶ ἴμου ἔογϑακθη 

ποῦ οβὶ ἴδου Ἰυάχε ἃ 5ἷπ σοπιη θα δος δηλ} 85 οπο ἄοπα ἰη- 

το π ΟΠ ΔΎ, ἀπ ομα σοιῃπη θα ἀπ 6 Γ σοπηρυϊβδίοη ἃ5 οὴς ἀοης ὙΠ Ἱ]]ηρ]ν ὃ 
ΟΥ ἰ5 1 ρεσῇδρβ Ὀδοδιιϑὲ 1 μᾶνε ςδ)]εὰ ἷπὶ 4 ἀορ Ὁ] 

Απά ἰμὸ Κύηρ τοᾶς οἕηρ προμ πὲς γογαΐ ἐπγοης ἐπ ἐπε γογαὶ 

πμοιιδο, [δι - ἀπὰ 6 φᾶν δνογυι ηρ] οὐεγ ἀραΐϊηδὶ {6 ἀ007 οἤἉ ἰδ 
ἤοιι56.1 Ἐτοπὶ {Π6 ἱπῆοσ σουγί ΕβίΠοσ σδῃ ἰοοῖκ ἱπσγουρῇ (ἢ Ορδη 

ἄοογ δηά 566 ἴῃ6 Κίηρ 5εαϊδα οἡ ἢΪ5 ἤσοῃβ δἱ ἴΠ6 ἰδγίῃογ θη οἵ 

(ῃ6 [Ὠσοηθ-τοοη. Ηδ οδῃ ἰόοὸῖκ ουΐξ δηὰ 566 μεσ βἰδησίηρ ἰῃ (Π6 

σουτί. Ηρτχγε 516 ρϑιι565 ἴο 566 ψῃδΐὶ ἰῃῆς Κίηρ ν}}} ἀο. 516 85 

ΔΙγοδαγ νἱοἸαίοα (Π6 αν ἰῇ σογηϊηρ ἃ5 ἴα 85 [6 ἱὺπηὸγ σουτί (4). 

Οἢ γογαὶ ἰἤγομα, 5ὲ86 15. Τῆς γογαὶ ποιιδὲ 15 τερατάβα Ὀγ ΠὨιευϊαΐογ 

85 ἴπΠ6 (Πχοηθ-Γοοτα ἴῃ αἰϑιϊποίοη ἴσοτῃ (μ6 Καὐρηρ᾽Σ ποιιδ6, οὐ τογαὶ 

γοϑιάθησθ, Ὀὰΐϊ ἰῃ 1 2"5- 16 1ῃ6 ἵἴννο ἅγὲ θη πο. Ῥγοῦδοϊὶν ἴῃς 

ΘΧΡΓεβϑίοῃ 15 σἤοθθῃ ΠΊΘΓΟΘΙΥ ἴοσ νδγὶείγ. 

[Φ ἘΠ, - Απα Πο ψᾶ5 οἱοιῃεὰ ψ]}} 811 Π15 το θο5 οἵ πιδ)οϑίυ, ἃ}} ςονογοά 

ἢ ρο]ὰ δπα ρῥγεοΐοι8 βδίοῃμεϑ; 8πα Ἦδ 858 νεσῪ ἴοστῖῦϊο. ὝἼΒΜΕΠ Πα 
᾿Πἰεαὰ ὕρ ΠὶΞ σουηίϊδηδηςα ἱπαΐῖ ννᾶ8 Πυθα 1 σΊΟΥΥ ἴπ ἄετος δηρετ.] 

[Φ! -ΕἰΟΤΠΕη Ἐβίθο δηϑινοσοα δηα 5ροῖο ἴμ8: 1,οτὰ οὗ (ῃς τννογὶά, ἀἄο ποῖ 

ἀοἸ νοῦ τὴς ἰπῖο ἴῃς ἢδηάϑ οἵ [8 ἀποϊγου πηοϊϑεα οἤΘ, ΠΟΥ δΟσΟΠΊΡ] 58 {86 

αεβῖγε οὗ ἰμ Κορ Ηδπηδη ὩΡοη ΠΊΟ, ἃ5 6 δοσοιρ 5Ποα 11 ἀροη Ναϑῃιὶ, 

ψΠοπὶ ἢς Ρεγϑυδαςδα ἴῃς Κιηρ ἴο ρυϊ ἴο ἀεδίῃ, Ὀδοδυϑε ἢ τνῖϑῃεα Ὠἰπὶ ἴο 

ΓΆΔΙΓΥ ὯἮ᾽5 ἀδυρῃῖοσ. Βαϊ 1 τνὰ5 ἴῃ 6 Ψ11] οἱ Ησδανεη [μαῖ 5886 βϑῃου]ά ᾿ὲἊὲ 

δἰῆ!ϊοϊεα ἢ ἃ Ἰοδι ἤϑοπηα ἀἴβοαϑα 50 ἴῃδὶ ΟῚ πιουῖῃ ϑίδηϊς ἐχοςεα ηρὶγ, 

δηὰ {ΠῸῈῪ δα Πογ ἰογῖ ἢ 45 συ ϊο ΚΙ} 85 ροβϑὶ 6. 0 516 νὰ5 Ἄχοϊυάςεα ἴῃ 

οτάεγ ἴἢδι 1 παϊζῃϊ θὲ πιαττὶεα ἴο πὶ. Νονν, [ῃδῃ, γεπάεσ πιὸ δοσερίδοϊε 

ἴῃ ἢΪβ ϑἱψῃῖ, (δὶ 6 πιᾶὺ ποῖ 5]Αὺ της, Ὀμχϊ ΠΊΔΥ σταηΐ ΠΥ ἀσϑῖγε δηα ΠΥ 

Ῥεϊ του Ὡς ἢ 1 πὶ ἀρουΐ ἴο δϑὶς οὗ πἶπι. ὙΠου α͵ϑο ἰη {πὸ τηυϊτυας 

οὗ [ΠΥ πιοτοΐθβ Ὀς ἀνουγαῦ]α ἴο ΠΥ ΡΘΟΡΪς, δηὰ ἀο ποὶ ἀεϊϊνον ἴπς (ἢ}}- 

ἄτγεη οὗ 7 δοοῦὺ ἱπῖο {πε μαπᾶβ οὗ Ηδπιαῃ, βοὴ οὗ Ηδπιπηδιῃᾶ, 5οη οὗ 

«Ααᾶ, Ξοη οἵ ΒἰΖηαδὶ, 5οῃ οἵ ΑΡΒΙ 5, σοὴ οὗ Πείοςος, ϑοὴ οὗ Ῥογοϑ, 50ῃ 

οὗ Ηδιιάδη, ϑοὸη οὗ Ταϊγοη, ϑοη οὗ Αἰηΐςοπιιβ, ϑοη οὗ Ηαγυπι, βοη οὗ 

Ια πΊ, σοη οὗ ϑῃμόραγ, βοὴ οἵ Νόρασ, ϑοη οὗ Ῥαγπιαϑηϊᾶ, βοὴ οὗ ναγ- 

ζᾷϊῃᾷ, βοὴ οἵ ᾿ἄραγς, βοὴ οἵ ϑϑπιηαγ, βοῃ οἱ “Ἀπιᾷ!δκ, βοὴ οἵ ᾿ΕἸΡΠΑΖ, 

50η οὗ {πε ψ]οΚεοα ἔδβαυ ((". ζ2 οἡ 3}).] 
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2 (Ξ- 1:16 τὸ ᾿ς 1.9), ργοδομεν, α5 δΟΟΉ ας ἐπε Κὶπρ βσαὶυ Οἰμεεμ 
Εξίμον οἰαπάϊηρ [δ᾿ -Ἐ ϑοστον}}}] ἐπ ἐπα οοαγί [ζδι Ὁ ἢ οι 
ΠΟΙ Θγ65 βϑσεδηληρ Ψ] 1 ἰθδγ5, Δηα Ἰοοκίηρ ὉΡ ἰονναγά ἤδάᾶνεῃ,) 

[ἢ -ἰ δ ννᾶϑ θηγαρϑά δηῃᾷ ἀεδίογηγηϑά ἴο ἀδϑίσου μεσ, ἀπά με βῃουϊθά 

ὈΠΟΘΓίδΙηΪγ, δηὰ βαϊὰ, ῆο ἢδ5 ἀαγοὰ ἴο δηΐοσ ἴῃς Ἵσουγί υἢ- 

ς81164}] 

[5: - Αμὰ ἩΗδηδη, ἰδῈ Ὀοάγσυδτὰ οὗ ἴῃς Κίηρ, ψιϑῃεὰ ἴο 5|ΑΥ 
Ἐβ.μ6γ. [ΦΈΓΙ, - ἸΑμὰ τε Οὐδοη 611 ἀονη, δπὰ ἰυτποὰ ρα]ε, δπὰ 

ἰαϊηϊεὰ, δηὰ 538η6 Ὀονγεα Βογβοῖ ἀροη ἴῃς Ποδά οὗ ἴῃς πηδὶὰ ἴμδὶ ψεηΐ ὃ6- 

ἴοτγο.] [ΜΈ ερ. τοῦ -᾿ ΞΑπάὰ ἴδτες δηρεὶβ σαπλὲ ἴο Ποτ δἰὰ ἰη ἴδ ουσ. ΟἿδ 
᾿π|οὰ ὉΡ Βοσ μεδά, ἴῃς βεσοηά ἐπαάϊεα μοῦ ΨῈὮ στάςο, ἴΏς (Πἱγὰ ἰεησίποηοα 

186 Κιηρ᾽β βεερίσε. Ηον τυ Αοοοτγαΐηρς ἴο Ε. Τογεπλῖδῃ ᾿ξ τγᾶ5 

2 ουδὶϊβ ἰΙοπς, ἂηὰ ἢς εἐχίοπάρα ἰΐ ἴο 12 οὐδ ὶῖ5; Οἴμοσβ β8Υ τό, οἴμεῦβ 24, 

ἃ Βαγδῖῖῃα β88γ5 ὅο. ΕΒ. Ὁ. ὕρρθγδη δὰ ἰῇ {π6ὸ δῆς οὗ Ε. ΕἸ]6Ζεσ, 

ψ0 δὰ Ποδγὰ ἱΐ ἔγοπι ἢἷβ ἰθδοῃοσ, δηα ἢδ ἔτοπι ἢϊ5, ἴμδὶ ἴξ Ὀεοδίης 200 

οὐ 118 ἰἸοης; 8η4] [ὦ Ζ: 1, - "σα «ςΠδημεα {δε βρί τὶ οὗ ἴῃς Κὶπρ ἴο μι] ά- 
Π658, 8ἃπα ἴῃ δῇ ΔῷΌΩΥ δε ᾿εαρεα ἔτγοπι ῃἰβ ἱἤσγοης, δηαὰ ἴοοϊκ Ποσ ἰπ μῖ5 

ΔΙΓΠΊ5, 1}}} 816 σᾶπιῈ ἴο Βευβεὶξ δραΐη, δηὰ ἢ σοποτγίοα ΠΟΥ ψ ἢ βοοϊ μην 

ψοΥβ, 'δπα βαϊὰ υπῖο ἤοσ, Ἐβίθοσ, νμδῖ ἰδ ἴῃς πιδίϊου ὁ 1 δπὶ ΤΥ 

ὑτοίμοσγ, θὲ οὗ ροοὰ σἤδογ: τΐμοι 5ῃ4}} ποῖ αἷς, ἔογ οὐγ σοπιιηδηάχμθηΐ ἰ5 

ἴογ ἴῃς σοπιπηοῃ σΓΟΥΝα ΟὨ]Υ : σοπια Π6 ΔΓ. 

Απμά ει 6 τὐορ ἢ ]αυομγ, απά πὲ Κὶπρ ομίομάεά ἰ0ο Εϑίμον {ξε 
φοϊάοη δοορίγο ἰπαΐ ιὐας τπ εἷς μαπά, [[05. -Ἐ δῃὰ Ἰαϊα ἢΪ5 βίαβ ροὴ 

ΠΟΙ Πποοκ, ἴἢ5 ἰοσα!ν ἀο] νοσίηρ ΠΟΙ ἰσοπὶ δ᾽δγη.)}]Ὶ “Απά Εξιμοῦ 

αῤῥγοαεμεά απὰ [ζ" --- ρταβρεά 158 βδπα 8η4] ἑομομεά ἐμὲ εαά οὗ 
ἐμὲ δοοῤίγε. 

[Φ 1, - 5Αηὰ ἢς Κιβϑοα Ποσ, δηὰ 5δϊ]ά, ϑρεαῖ υπΐο τ. ΤΏΘη 586 

881ἃ υηΐο Ὠἰπ), 1 8ᾶνν ἴΠε6, ΤΥ ἰογά, ἃ5 δΔη δῆρεὶ οὗ Οοά, δηὰ τὴγ Πεατὶ ννᾶβ 
ἰγου ]οα ἔοτ ἴδασ οὗ (ἢν ρίοσγυ. "ΕῸΥ νοπάογίυϊ γί ἴμου, ΤΥ ἰοτά, δπὰ 

(ΠΥ ςουπίδηδπος 5 ἔ.}} οὗ σταςθ. 'δβΑπαὰ ἃ5 3816 νγὰ5 βρεακίηρ, 5ἢς ζε]} 
ἄἀονη ἴοσ ἔαϊπίηεθθ. τΤΏὭεη ἴῃς Κιὶηρς ννᾶ5 ἰγου Ϊεα, δηα 8}} ὶβ βεσνδηΐβ 

οοπηοτιεα Πογ.] 

ΤῊΣ 5ἰπΊρῖ6 βἰαἰεπιεηί οἱ Ἐξ (Παἱ ἘβίΠευ βυςοεδεάθα ἴῃ ΠΕῚ νϑῃΐυγο 
5 ηοΐ ἜΠουΡἢ ἴογ ἴΠ6 Κγβϑθ. ψ ῃ]οἢ ἤπα Πόσα ἃ γάγε ὁρρογίυηϊ 
ἴογ δ 6} ]5ητηθηῖ. [πϑίεδα οἱ ἴπῈ σο]ου τ 655 Ἔχργεβϑίοη δὴ τόοῦ 

Πμῖς ]ανομν, (ὦ Ὦ.1, 53.Υ ἰπαὶ (σοὰ ομδηρεβὰ (με 5Ξρίγὶὶ οἵ ἴῃς Κίηρ. 
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1 (ΞΞ-Ξ Π)"). “π»] οὐι. νην 3 9.--- σ35..}} καὶ περιεβάλετο Φ 1, 2;.---- “ΓῸΝ] 
-Ἔ νεσίτιετμἐς 3: οτὰ. ὥ: - Ως, ὅ: τὰ ἱμάτια 1,: υεΞτίήνιεπίο Ἐ.--- 

ΓΏ9Ὸ] τὴν δόξην αὐτῆς 6: τῆς δόξης 1,: ρίογία «μα Ἧ,: 50 αἰΞο 68 8:5. 

Ῥοβϑβί]γ, στ Βεγί., γ5., Ν 14., να βδου]ὰ ἔο!ονν ἴπ6 Ντββ. ἴῃ Ἰηϑεσίης 

λ;}. ΟἸδεῖβ (Βἰπὶς (μαὶ ΓΟ τὺ Ὀδ δῃ δάνεγθίδὶ αςς. ΞΞ "ΤΟΥ }γ,᾿ οἵ 
(δὶ 1ἴἴ ΠΊΔΥῪ πηεᾶῃ “Τερ814.᾽--1 (ΞΞ 9). “ὉΡη] κατέστη Φ: ἔστη 1,: ἴῃ 

ἴῃς 56η5ε οἵ "σϑπηδ ἴο 8 βίδπα᾽ (ς΄. [08. τοῖδ 1. 935).---- ἼΠῸΠ 3-- ἼΌΡΓ] οὔ. 
Ἐ).--- ΓΝΌΣ5Σ -- ἼΧΠ2] οἵα. ΟΌ 1.,.-- Π22)] ἐνώπιον (ὦ 1,: κατενώπιον ο3ὃ Νὶ “- 5. 
-- [2] οπι.  1,.--- ἸθΌΣΥ οὐ ἐς 3: καὶ αὐτὸς ᾧ: εἰ ἐπυεπΐ! Αγίαγχενγχορι 
γεφεηι Ἐ!: οὗ αὑτὸς ο3Ὁ.----ἸΓΛ) 5] οπι. ΠΝ 3 το: ρίονγίς διὲς ἘΠ.---- ΤᾺΣ -- Γ23] 
οτὰ. ᾧ 1, Ἐ!.---- Γ22 -- ΓΘ .Π] οπι. ὦ. 

2 (ΞΞ ἢ. "5}] οπχ. "πη" 3 Ὁ: οπι. ὦ Ζ, 1..--- ΠΙλ 3] 50 Βεὴ Αβδεσ (Οἰῃϑ8- 

Ὀυγα): ΓΙΝᾺΡ Βεὴ Νδρῆίαὶῖ, Β3: ἔβλεψεν Φ : ἐνέβλεψεν Ἰ, (αἴι. Ὁ)19): 

οπη. Νὶ Ἐ Α.--- 905] οπι. 3 Φ Ὶ, Κ:.--- Ἴσον ΓΝ] οὐλ. 4: αὐτῇ 1,: δανε Ἐ.--- 
ἼΣΠ2 -- 555] οχη. ΩΦ 1, Ώ.---- ἼΣΠ2] οτχ 33.--- Ἰὺπ ΠΝ Φ)] οὗ. 217.--ς Ῥ)}5 -- ὩΜΦ)) 
καὶ μετέβαλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ βασιλέως εἰς πραύτητα (ὦ: καὶ μετέβαλεν 

ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ βασιλέως καὶ μετέθηκε τὸν θυμὸν αὐτοῦ εἰς πραότητα 

Ι,: δες αμίδηι ἴγαηι οοπυεγέ τη ηδεγαῤίοπεηε εἰ ζμγογεηε ἐῤδὴμδ ἐπ ἰγαπ- 

φιμαίενι Ἐϊ.---ὦ (ΞΞ Ὅ5). ὈΦΝΥ] καὶ ἄρας ΦΙ, ἘΠ: 5εε 4",.--- 100] οτι. 
3Φ1, Ὦ.--- τονὉ] σοτέγα εαη 3: οτα. (ὦ 1, ἾΙ.--- "2 Ὁ] 5ες 4.3.--- 2515} οὔλ. 
Ι,.---  ͵Ἅ5Σ ἽΦΝ] οὔ. (ὦ 1,: δὲ δαίσμ 0 ἐπ πάππε ἐῤδίμα Ἐ.--- ΓΌΝ 2 ΟΥ φως 
αορεάδης 3: οτα. ὦ Ἱ, Ὦ,.-- »ῈΓ}] οφομίαία ἐπὶ 3: Ζγωὶο Ὁ: ἐπέθηκεν ΦΙ,: 
οτα. Ἶ:.---- ὈΦτ ΦΝ2] ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῆς ὦ [,: οπι. Ὧ,:- σι) Ὁ. 

ΤΗΕ ΚΙΝΟ ΟΥΕΕΕΒ ΤῸ ΟΒΑΝΤ ΑΝῪ ΒΕΟΌΕΒΊ, ΒΌΤ ΕΒΤΗΕΕ Α5ΚΒ5 
ΟΝΙΥ ΤΗΑῚΤ ΗῈ ΑΝῸ ΗΑΜΑΝ ΜΠ, ΟΟΜῈ ΤΗΑΤ 

ὍΑΥ ΤΟ Α ΒΑΝΟΕΊ (ς5). 

3. 4πὰ {᾿ς Κίηρ ϑβαϊά ἰο μεν, Ἡγμαίευεν ἐμοῖς ἀοε, ιυΐδἢι, Ομδόη 
ἘσΞίμον]. Τϊ. υμαΐδυενγ 15 ἰο ἐπ66. Ἰῃ 705. 15} (15 15 υϑοὰ οἱ ἃ 

ἄἀοβῖσγε δηα 15 580 υπάογϑίοοα ἤεγα Ὀγ ἴΠ6 Κγβ5.---Αἀ πη εὐπαΐευον [μν 
ρεϊοη 5]. Α Εἰδαγεγ βἰδιθιηεηΐ οἵ {μ6 ἱπουρῃϊΐ οἱ (πε ῥγεσεάϊηρ 

οἶδιιϑθ. Τὴ Κιηρ γεσορη!Ζεοβ (δἰ ΟὨΪΥ ἃ ᾿ΓΘβϑηρ πΠορα οδῃ ἢᾶνε 

Ιεά Εβίμοσ ἴο τὰ {μα τίϑίς οἵ σοϊηΐπς υηδυμηηοποα. [ζ: - Ενεϑη 

1 του ἀοβὶ 45Κ] ας γμμοῖ α5 μα{΄ο7 6 κίπράογι, ἡ! δσμαὶ! δὲ ρῖνεπ 

ἐμε..}) ΟἿ. ς' γ" 9... ὙΠ δ ἰ5. ἃ ρο δα ἔογπλϊα, Κὸ (μ6 Οτθηίΐδὶ 

“4 Κα ἱἴ ἴοῦ ποίμίηρ,᾽ (Πδἱ 5 ποΐ πχεδηΐ ἴο ΡῈ υπάεγβίοοά ἴοο ἰ1ἴ- 

ἜΓΆΪΪγ, ο΄. Ηδσ. ἰχ. τόρ, ἤθγα Χογχθθ οἤεϑ ἰο γίνε Αγίαγηία νἢδί- 

ΟΥΟΙ 516 495 Κ5, δῃηά ἰ5 τυ ς ἢ αἰπίγοσϑοα ἤθη 516 ἴα κ65 πὴ δἷ ἢϊ5 

ὙΟΓά ; αἰϑὸ ϑδίοιηβ᾽ 5 γεαιιδϑὶ οἱ Ἡεγοὰ (ΜΙ. 62). ὙἼΤΠα σοηϑδίγιο- 

(ἰοη 5 ἜἸΠριϊς 4] ἴο Ἔχργοβα (ἢ Κὶηρ᾽β Παϑία ἰηὴ γεδβϑβϑυσίηρ Εβίῃογ. 
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[Φ! -ἰ Ἐχοορὶ τῃς τευ ]άϊης οἵ {πὸ οιυβε οὗ ἴῃς ϑαηςΐζυδγυ, ψ πο ἢ 
βίδηαἀϑβ ἴῃ ἴῃς Ῥοσγάογ οὗ 8} οὗ πιγ Κίησάοτῃ, 1 ςἀπηοὶ σταηΐ, ἔοτ 50 1 βᾶνε 
Ῥτγοιηΐϊβδεα ἢ δῃ διῇ ἴο σοβῆεπη (Π6 Ατγαθίδη, 5δη4}1δι 1πῸ Ἡοτοηίῖίε, 

δηα Τορίδῃ ἴῃς Ατητηοηϊῖο, ἴῃς σἷανε, [μι 1 τνου]Ἱα ποῖ ρεγιηῖ ἰ ἴο Ὀ6 τε- 

81; ἔοτ 1 πὶ αἰγαϊά οὗ ἴῃς [εἰνϑ, 1οϑὲ {ΠῈῪ τα θα] ἀρσαϊπδὶ τε. ΤΪδβ τε- 

αυαϑὶ ἴΠθη 1 σδηηοὶ σταπὶ ἴμ66, Ὀὰΐϊ τ Βδΐενεσ εἶϑε ἴπου 5] δ5Κ οὗ της, 1 

νν}}} ἀοοτες ἐμαὶ ἴὰ 5Π4}} Ὀ6 ἀοπε ἴογ ἴμες ἱπχπιθαϊδίεϊυ, δηὰ ἴμδῖ τῃγ ἀο- 
5'Γ6 518}} "6 ρτδαηίςβα.] 

4, Α4πῶ Εξίμον εατά, [(ΦΙ, -- Το-ἂγ (1ο- πλοῦτον) ἰβ ἃ ΠοίδὈ ]ε ἀν 
ἴοσ πη6.] 170 1: δοοριδ ροοά ἰο 16 Κῖηρ, ἰοὶ πὸ Καίηρ απά Ἡανιαη 

ΠΙ, Ἐ - δῖ5 {τη ] σον ἰο- (αν ἰο {16 δαπφμοί ευλίεῖ; 1 μανε ῥγεραγεά 
ον ὅθι. Ἰῆδὶ Εβίῃογ βῃου]α ἢ} ροβίροπε ἢῈῚ τοαμθϑῖ, ἤθη 

{πΠ6 Κίηρ ννᾶ5 ἴῃ ροοά Ὠυμλοιγ, 15 ρϑυσ πο ριον πιοϑί πη ργοῦρ δ 16. 

Ιηϑίοδα οἱ δϑκίηρ ἴογ ἴῃ 11 οὗ ἴπΠ6 76νν5, 58ὴ6 8515 οὐἱὺ ἴμδὶ δ 

Ψ}} σοπα ἴο ἃ θᾶηαιεί. Αἱ ἴῃς θαπαιεῖ 8ὴ6 51}}} γεΐιϑεβ ἴο ῥγε- 

βεηΐ ἢεγ ρεοζτοη (ς7). Νοῖ 011] ἃ βεσοηα Ὀδηαιαοῖ ἀοοθϑβ 5ὴ6 σρεὰκ 

ουΐξ (755). ὙΤῆδ οἱάογ σοπληλ. ΘΌΡΡοβα ἰπδΐ 59ῃ6 νυ ϑῃθα ἴο πιᾶκε 

186 ΚΙῃρ ΔΘ ΤΥ ἢ νης Ὀείογα 5η6 οἤεγθα Ποὺ γτεαυθϑῖ, οσγ 1(ἢαϊ 
8ὴ6 αἀδβιγεα ρτεδῖοσ ργίνδου, οὔ [μαἱ Ηδηιδη ννὰ8 ποῖ ργεϑεηΐ, δἀπὰ 

{(πΠᾶἰ 5η6 περάδα ἢϊπὶ ἴοσ ἴπ6 ὠέμποῆηιεμί. ΤὮδ56 Ἔχρ δηδί!οηβ ἃγὰ 

811 υῃϑαιἰϑίδοίοσγΥ. ὙΤΠδ ἔσθ σγεᾶβοη ἴοσ Εβίμοσ᾽ 5 ἀθδν ἰ5. ΡΌΓΕΪν 
᾿Πτ γᾶσγυ ; [ῃ6 δυῖθοῦ πθδάϑ {Ππ|6 ἴοσ 6 Ὠυπ]}διίοη οὗ Ηδίηδη δηὰ 

[86 εχαϊίδίίΐοη οἵ Μοσγάβοδί Ὀεΐογε ἴῃ6 ἢπαὶ ὕυἷονν 4115. ΝῊΥ 
Ηδιηδῃ 5ῃοι]ὰ ὃς ἰηνιοα ἢ ἴῃς ΚΊηρ 15 μαγὰ ἴο 5566. ϑιυςῇ δη 

ἰην ἰαἰίοη νου ΟΪΥῪ τοιιθῈ ϑΌϑρίοΙοη, δηα ἢΪ5. ργθϑθῆσα τρῃϊ 

σουηίογαςί 4}} οἱ Ἐπί ΠαΓ 5. ἱπῆυεημοε. [{γτ. {ΠῚ} Κ5 (Παΐ ἰΐ νγὰ5 ἴο 

ΤΟΙ56 ἴῃς 7εδ᾽οιϑΥ οἵ ἴῃ6 οἴ ΘΓ ῥγης65 οἱ Ῥεγϑία ῆο νεσὲ ποῖ ἰη- 

νὰ. Μέερ. τοῦ ρσῖνεβ ἵννεῖνε Ἔχρδηδίϊοηβ οἴεγεα Ὁγ ἴῃ6 γα Ὀ ]5. 

Νο οπς οὗ {Πδπὶ σομητηδη θα ρσοηθγαὶ δϑϑοηί. ἔνε ἴΠμ6 Ῥσγορβεῖ 

ΕἸ] 4} σου] ποί 16}} αῦΡᾳ "Ὁ. Αραμ ἴΠ6 τεᾶβθοη. Ηδσε ἀρδὶῃ ᾿ 
([ὴ6 πηοῖϊνε ἰ5 Ρυγεὶγ ᾿ΠςΙΘΥασγ. Τῇ δῖ ΠΟΥ ᾿ν]5}65 ἴο θα Ρ ΠΟ ΟυΓ5 

ΡΟ Ηδμηλδη ἴῃ ογάεγ ἴο μεϊρῃίεῃ ἴῃς σοηίγαϑβί ἢ ἢΪ5 ρθη αἴης 
[4]1. ἑ 

[ζ5 (ν. 9 - ετεῈ σόα ἴὔγες σοϑϑοηβ ΨΥ Εδίμοσ ἰην οα.- Ηδπιδη ἴο 

ΒΌΡΡΟΓ. Τλε ἢγϑοὶ ννὰ5 ἴῃδῖ Εβίποσ Κηονν ἴδ Ἡδπιδὴ Πδα βεεὴ ΠΟῪ 

Ἡδιμακὴ μὰ Ὀδθη ἃ τηοϑβεηζοῦ Ὀεΐννεοη Εϑίμεσ δπα Μογάεδοδὶ; 5ὸ Εβιί μοῦ 

5814, 1 ψ1}} ᾿Ἰηνὶϊε Ἡδπιδη ἴο βιρρεσ. ὙὉΤῆδς βϑεοοπα γϑᾶβοη ν᾽85, {πὶ 5ῃς 

ταῖσῃϊ ἀρτοοῖ Ὠδίγεα ἔσομι ἢ18 ἤθαγί; δηὰ ἵἴπεη, 5] ἃ 5ῃ6, 1 Μ1}} ρσονοκε 
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ἡεδίουθϑν Ὀεΐτσψεθοη Χογχεβ δηὰ ΗἩδιηδη, β'πος ἴῃς Κὶπρ ψ}}} βᾶγ, ον 
οομε5 ἰΐ [Πδὶ οὗ 811} ΠΥ ᾿σίποεβ ΕϑῖΠΟσ ἢδ5 ἰηνὶϊεα πο οπς Ὀυΐϊ ΗδπΊδη ἴο 

ϑυρρεσῦὺ Τδε [Ὠἰγὰ τεδϑοὴ ψὰ8 ἴπδὶ Ἐβίῃεγ δά, Τὴ εγαβ οἱ 8]} 6 
δουβς οὗ ϑγϑεὶ σὰ ᾿ὑσγηθα ὑροη πῆς, ἴπδὶ 1 πᾶν δϑῖς Κίηρ Χογχεβ ἴο [61}} 

Ηδπιδᾶη. 1 Μ1}} βυγεὶγ ἰηνῖϊε Ὠἰπὶ ἴο ΒΌΡΡεσ, ἴδ με Πεϑγίβ οὗ [ἢς ςἢ]]- 

ἄγεη οἱ 15γ86] πιδὺ Ὀ6 σμδηρεά, δηά [ἢδι ἰμεῪ τὺ ἴυγῃ ἴο ἱμεὶσγ Ἡδανθην 

Ἑδίμεσ πα πιδῪ ἱπιρίοτε ἢΪ5 ροἰΐγ.]} 

ΤὨΝ ἰηι4] Ἰἰοϊῖοσβ οἱ [ῃ6 νογάβ ἰεἰ ἐῃε Κίηρ απᾶὰ Ηανιαη σοηις 

ἐο-ἀαν 5Ρ6}} (ῃΞ ἀἰνίπαο πᾶπλς ΚΠ]. [Ιἢ ἃ ἴενν ςοαά. ἴΠ6γ ἃγα νυ θη 
αγρε ἴο ς8]] αἰϊθητοη ἴο (ἢ15 δεῖ. 76 ηγίηρ, ΒυΠἕ ηρογ, Ουμητηΐηρ, 

αἱ. ἀβϑαγης ἰῃδὲ (15 15. ἰη θη οηδὶ, δηα 5 ἀδϑίσηθα ΌΥ ἴπ6 δυΐπογ 

ἴο οὔϑεϊ 5 δι] ἀνοϊάδηςε οἵ [μΠ6 ἢδπὶς οἱ ἀοα! (5εε Πηηγοαμοϊοη, 

δ 20). Οη γέραγε α δαμφμεί, 566 τ᾽. δ. " 21}, 

δ. Α4»πώὰ με Κίηρ ταϊὰ [3 - Ξ αἵ οηςε], είελ, Παριαη φμίοκὶν ἐιαΐ 
Ἐσέμογ᾽ς τολδῖ γιαν δὲ ργαϊβε4.} 1 1ϊ. ον ἐδι6 ἀοΐπρ οἵ ἐμ6 τυογά οἵ 

Ἐπίμεν (τ΄. τι. 85). Απά ἐὸ Κίηρ απάὰ Παριαη καρ ἰο ἰμὸ δαη- 
φμεί ιυπέομ Εξίμον μαά ῥγεραγεά, Π, -᾿ ἃ ΠσΟΒΕΥ τερδϑι]. 

8. πὉ] οπι. Φ 1, Ἐὶ (εχο. ν 5 "πὲ Α 44, 71, 930, 1ο6).--- 9] οπι. Ζ}.--- 
0 πο] τί ἔστιν ,γ1: τί θέλεις 06: φμα ε5ἰ ῥοσιμαϊέο ἐμα Ἐ,: ΓΙῸ 15 ἰπάἀ εβηΐϊίε τε 
“ψῃδίενετ᾽ (σ΄. δυ. ὃ 137) ο; ΒΏΒ. ςς53, 1 6).--- ἼΣΟΝ] σμοσεάσημεα εἰ ἐομδογς 

γερηὶ νιεὶ Ἐ!.---α Ἀ)5ῸΣ] οτὰ. ΟὉ 1, ὮΙ (εχο. νὶ “- 5, οϑῦ ὑπάογ 3).---- ἼΠΦΡ2 ΠῚ} 

ἀνάγγειλόν μοι 1, .--- 93] ο΄. 55. Τ. 5. γ8 οἹΣ, Ογ ἴῃ δι. δηὰ ἘΖγ. γ5.-- 
1.) καὶ ἔσται δ: καὶ ποιήσω 1,: εἰ 7αοίανι Ὦϊ. 

4. ἼΓΟΝ] ἐ)α 3: τερίπα Ἐπ: -ἰ Ἐἡμέρα μὸν ἐπίσημος σήμερόν ἐστιν ὦ: ἡμέρα 
ἐπίσημός μοι αὔριον Ί, (ὩΣ οπλ.).---- 3} -- ὉΝ] ῥοσίμμαϊο πιέεα γεας 1: -᾿ οὐ- 

δέογο 3..--- ΜῈ] ἴῃ ἀρτεεσγεηὶ ἢ ([ΠῈ πεαγεβὶ 500]. ες. ῥτγεςεαϊΐηρ, 
«ζ΄. ν. 5.--τ ὈΝ ἸΌΠῚ ἼΡΟΣ ΜῈ ἃ ἔενν οοὐά.--- ἸΠῸΣ οαι. 3: καὶ αὐτὸς 66: ὁ 
βασιλεὺς πὶ Φ' 5τπιξ Α 52, τοϑα, 243, (, ΑἸά., 64, 936: σὺ 1, Ἐ;.----ἸῸ 5} -Ἐ ὁ φίλος 

σου ἵ,: -᾿ αἀνεΐομς ἱμμς Ἔ;.-- ὈΜ)] οπλ. Καὶ 1ἸΟΊ, 158, 18ο, Ε 562, 593, 667, 

8ςο, (Ὁ: αὔριον 1,: ογας Ἶ;.--- Ὁ] αὐ νιε 3: οτὰ. Φ1,: αρμά νια ἘΠ: 1.25 ἅ!. 
δ-8. ίηςΚ. (36) ἀεἰεῖεβ 85 8Π εττοηθοῦβ γερει Π]οη οὗ 7). 

δ. ὙΠ] ὁ Ἂν. "..5 Ὁ: οπι. 1: Ρί. “Βαδίεη, ἴπ 1Πο βεῆϑε οἵ "Ὀτίηρ ἴῃ 

μιαϑβῖς,᾽ ἃ5 ση. 1891 Καὶ. 229 2 (ἢ. 185 Εδϑι. 619͵---- ἸῸΣ ΓΝ] οπὶ. Ψ.--- 2 ΓΝ] 
Ἰ»3οἷ» γωὶ Θ.--- Ἴροκ] γερίνα ἘΙ.---- Μ2-- εηὰ οὗ ν."] οπι. ζ].---- ἸΌΠΥ Ἴ905) 
ἀμφότεροι ( 1, .---- ἼΠΌΝ -- ἼΦΝ] οἵη. (Ὁ.- ΠΩ] εἶπεν .--- ΟΝ] εἰς γερίπα 
3: -ἴ δεῖπνον πολυτελές 1, (030 ἀηάοτ -:-}: ολ. 249. 
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ΑΥ ΤΗῈ ΒΑΝΟΌΕΤ ΤῊΕ ΚΙΝΟ ΑΟΑΙΝ ΟΥΡΕΒΕΒ ΤῸ ΟΒΑΝΤ ΑΝΥῪ ΒΕ- 

ΟὕΕΒΤ, ΒΌΤ ΕΘΤΗΕΕ Α5ΚΒ5 ΟΝΤῪ ΤΗΑΤ ΗΕ ΑΝῸ ΗΑΜΑΝ 

ἍΙΠΙ, ΟΟΜΕ ΤῸ ΑΝΟΤΗΕΒ ΒΑΝΟΌΕΤ ΟΝ ΤΗΕ 

ἙΟΙΣΟΨΊΙΝΟ ΡΑῪΥ (ς-"). 

θΘ. 4, με Κίηρ σαϊὰ ἰο Εξίπεν ἀμγίηρ {6 τυϊπο-ἀγίπκίηρ, Ἡ’ Καί- 
ευεν ἐδιν γεφμεοί ἐς, [ὦ ὦ: -- Οὐεεη Εϑίμοσ,) ἡ ἐμαὶ! δὲ ργαμίεά {πεε; 

αμά τυμαίευεν ἐμ’ν ῥεἑοη ἰς, [δ᾿ -ἰ Ενεη [6 ἴμου ἀοβὶ 451] ας πεμεὰ 
ας μαζ οἵ 16 κἱπράονι, ἐ! ἐμαὶ δὲ ἀοπ6.}) Αἰζεσγ [ῃ6 τηρδὶ συῖμε- 

ατηκίηρ Ὀερδη (σ΄. Ηετ. ἱ. 133; Εβί. γ"- τ Ὅη. στ 3). ΤῊΪ5 Ρυΐ [δὲ 

Κίηρ ἴῃ ψοοά υμηουγ, δηα ἢδ τορεδίθα ἢΐβ οὔθσ. Τῆαδ ἰδηριᾶρα 

5 Δἰπγοϑί [ἀθηςςαὶ ἢ τΠδῖ οὗ ν. ", φιυ. 

[δΦ! - Εχοερι ἴμο Ὀυϊάϊηρ οὗ ἴῃς Ηουϑε οὗ [ῃς ϑαποΐυαγγ, νος ἢ Ξίδπαᾶβ 
ἴῃ ἴῃς Ὀοτγάεγ οὗ μδ]ῖ τὴν Κίπράοπι,  σδηποὶ χγαηὶ ἰῃθς, θεσαυβε 1 πᾶνε 
Ρτογηἶϑοα ἢ δη οδίῃ ἴο (σεβμεπὶ ἴῃς Αταρίδη, 580 411δὲ ἰῃς Ηοτοηϊίε, 

8πα Τονίδῃ ἴῃς Απιηοηϊΐε, ἴῃς ἰανε, {παῖ 1 νου]ὰ ποῖ ροστηϊ ᾿ξ ἴο Ὀὲ 
τευ, ἰοϑὶ τῃ6 7 νν5 ΤΔΥ σενοὶὶ αραϊηβὶ τη6.] [705. - Βαϊ 3ἢῃς ρυϊ οβ 

ἴῃς 5ἰδῖϊηρ οὗ μοῦ ρει ίοη ἴο ἴΠ6 πεχί ἀ8γ.] 

Ἴ. Απώὰ Εξίμον σαϊὰά [δ -Ε1 ἀο ποῖ δϑκ ἔογ μ4}} οὗ ἴῃ6 Κίηγσάοπι 
85] »:} γεφμεεί απὰ [δι -Ε Ἰ ἀο ποῖ 5 ἔοσγ ἴῃ ὈυΠάϊηρ οὗ ἴῃς Ηουϑε 
οὗ {πε ϑαποίυδγυ 85] γι) ῥεϊέοη; [3 -Ὁ ἰμδΥ ἅτε {π656.] Ἐβίδεσ 
βίαγίβ ἴο 16}1] (ὴς Κίηρ ψῆδί ἰ5 ἰῇ ἤδσ ἤραγί, Μ30 κ) γεφμοςί απάὰ 1} 

βῥεοη---ἰίδη βυάάθηϊγ γεςο]]θοϊηρ ΒΕΓ ]ζ, οὐ σμδηρίηρ ΠΕ6Γ ταἰϊηά, 

506 ΓΟΒοΟΙνα5 ἴο Ρυϊ [ῃ6 Τηδίίεγ οὔ ἴο Δηοίπεῦ ἀδγ. 

8. [ὦ: --- Απά ΕΞΙΠοΥ δηϑνογεά, Ο Κίημρ, {1 μανε οδιαὶπεά ἰδέ 
Αὐηρ'ς αυοιν, απὰ {0} δοόηις ροοά ἰο 16 ΚΊΗΡ [9 ργαμέ μι} γεφμεεί 

απμά 0 ατεοράςξ, ἰ0 πῖν ῥείίομ]. ΤὨδ υδ0.4] Τογγαυ]ᾶ ἴου ργαϑθη Πρ ἃ 

Ταδίίογ ἴο ([Π6 ΠηοηΆγοἢ (οὐ. 11 3 κ' γ᾽ 85)..-- οἱ [ὦ οοαὐά. -- 
Ἰοσα] ἐμ: Κίηρ απὰ Ηαριαη το [(Φξ51, -ἰ ἴο-πχοῖτονν 4150] ἐο ἐδέ 
δαηφπεί ιυὐϊοῖ 1 1] ῥγερβαγε 7ογ ἐμιερι, απὰ ἰ0-πιογγοιυ 1 τὐὴἷ 40 ας 

ἐμὲ Κιηρ ιυἱδ᾽ε5]. ΤὨΪ5 ἀοἰαν ἰῃ ργεϑεηιηρ ΠΟΙ Ρε τοη ἰ5 ονθῃ 

ΙΏΟΓΘ ὕΠ}1Κεὶγ τη ΠΟΥ ῥγανίοιιϑ ὑπ} Πρ 655 ἴο (6}} τ[ῃ6 Κίησ 

ψηδΐ 5ῆὴ6 τννδηϊεα (ν. ἡ). ΝΒαΐονοσ γθᾶϑοηϑ τηδῪ [ἤδη ἤδᾶνα σαιιδοα 

ΕΓ ἴο νναϊΐ, Ἔχ βίδα ΠΟῪ ἢο Ἰοῆρεσ, δηὰ ἃ βεοοηα Ῥδηαιεὶ σου]ά 
Ὀὲ ΠΟ ΠΊΟΓΕ ἔδνουγαθὶς οσσδϑίοη ἤδη ἴῃς ἢγοί. Ὅῆὴδ γϑᾶβοῃ [0 Γ 

[6 ἀεἰδγ 15 ἰῃδί [6 Δι ΠΟΥ π6 645 {1π|6 ἴογ ἰῃς αἴϑρταςς οὗ ΗδπΊδῃ. 
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8. οπι. Ὦ:.--- “ΓΟ ν"] εἰ 3: οὐὰ. 44, τού.---- ΠΩ ΦῸ23] ρῥοΞσίφμαηι δίδεγα! αδπν- 
ἀαπίεν 3: οτὰ. ἴ,.-- 17.»] οὔ. ΦῚΙ, (εχςο. ν σ᾽ ϑπε ο2ὁ ὑπάογ 3).-- Π5] -Ἐ 

ἐστιν βασίλισσα Ἐσθήρ (Φ: -ἰ ἔστι σοι βασίλισσα ᾿Ἐσθήρ ς2, 64, 74, τοό, 

120, 243, 248, Ο, ΑΙά.: - ἡ βασίλισσα 1,: -ἰ- σοι ᾿Εσθήρ 44.-- ὙΦ] οπι. 

ὦ (εχςο. κ “- δε, οὐ ὑπο 3): τὸ θέλημά σου 1, ---- ΓΣΌΣ -- [2] οἵχ. ὦ 
(εχο. Ν σ δπαε, οὐ ὑπάεν 3).--- 5 70)» οτὰν. 1.: οὔ. " 9.--- ἼΣΦΡ2 πιο 
αἴτησαι Ἱ, (καὶ τί τὸ ἀξίωμά σον 9 3α) .--- 5" καὶ ἔσται (σοι) ὅσα ἀξιοῖς 

ΦΙ,.: .μὐς «στ ὃ. Νρλ. ἱταρί. οὗ {μι }ιββῖνε ἔογτη ἰῃ ρϑιβε (ζ΄. 
Καυ. ὃ 1το9..). 80 4530 γ3 οἱ. 

7. οπι. Ἶ:.--- ΓΌΟΝ] οἴῃ. ὦ (εχε. Α 44, 93, 1οό).-- ΝΟΥ] οτι. 3.0 1,.--- 

ὍὯΦΡ 7 καὶ τὸ ἀξίωμα ὦ (- μονυπκια ΝΙ,γ)ι1, 74, 76, 93, 243, 248, ΓΟ, ΑΙα.): 

ΟΙ. 44, τού. 

8. οπι. Ὦ:.----}}»3} αλλ Ὁ: ἐνώπιον ὦ: ἐναντίον ΑΙ,.--- ἼΠ ] σου βασι- 

λεῦΙ,.---- ὯΦΓ3 -- ὉΝ] οπι. ὦ (εχς. Νὶ ο: δι τις ἴω, 9 3ὁ Ὁ).---- Ὁ} ψῶδῶς, Θ.---υγὸ]) 
2 2) οὖς 9.--πὐοροῦὴ] ὡς το Θ.--- κι} Ἐ ὁ κύριός μου 44,71, 74, 

η6, τοό, 120, 236.---- ἸΌΣΥ͂ -Ἐ ἔτι τὴν αὔριον : -ἰ ἐπὶ τὴν αὔριον ς2, 64, 
248, ΓΟ, ΑἸά.: - καὶ τῇ αὔριον 1, .--- “ΠΏ}] οτι. Ὁ ΝὉ.--- πΠΦΣΝ] ομι. ῷ.--- "2] 
τὰ αὐτά (: κατὰ τὰ αὐτά 1͵: κατὰ ταῦτα 44, 71, 74, 76, τού, 120, 236.--- 
505 1 οπι. Φ Ι,. 

ΑΜΑΝ ΡΙΑΝΒ ΤῸ ΗΑΝῸ ΜΟΚΡΕΟΘΑῚ (5᾽.)). 

9. Π, - Αμπὰ [με Κίηρ 564, [ἰ 5η4}} ὈῈ ἀοπε 85 ἴδοι ψ]]]65ι.] 
Απά Ηανιαη τὐεηὶ οἱ ἐπαὶ ἀαν [ὦ ζ' - ἴτοῖὰ ἰῃς ΚΙηρ] ρίαά απά 
εοοά-παϊμγεά, [[05. -Ε Ὀδσδυθα ἢδ δἰοῃςβ ννἃ8 Δϑ θα ἴο 580 ψ ἢ (ἢ6 

Κιηρ αἱ Εβίῃεγ᾽β. θδῃηφιεῖ, δηαὰ Ὀεσδυϑα 0 οη6 Εἶ56 γεοεϊνθα βοῇ 

ΒοηουΓ δὲ ἴῃς μδηα5 οὗ Κίηρ5.) ΤΠ γϑάβοη ἴοσ ΗΔ 5 ἸΟῪ 15 ννῈ]]} 

βἰαίθαὰ Ὀγ 05. (ψ΄. ν. 1). Οπ γοοά-παϊμγοά, (ζ΄. χαι51 8. 25.--- ἘΣ Ὁ 
Απὰ (Ποῦὰ Ἔα 300 πιθῇ ἢ Ὠἰπ δπα ΠΟΥ 41] ννουβῃ! ρρϑα ἢ πὶ, 

θυϊ Μογάθδοδὶ νοι] ποὶ ννοσϑῃϊρ ἢ.}] Α44{πώῶ ας δοοη α5 Ηαριαπ 

σαι Μογάεοαὶ [ὦ -᾿ ἴῃς 16ν»] ὄῸ 3 -- 5ιε{πρ] [Ὁ -Κ δηὰ τῃε Γἢ]}- 
ἄγε Ὀυβγίηρ [Ποιβϑεὶνεβ ἢ τἰῃς Ρῥγεςερίβ οὗ ἴῃ6 1,ανν ἴῃ (6 58η- 

Πεάγίη, ψῇῖο ἘβίμοΓ δὰ τηδάς ἴοσγ {61} ἦν {16 Κιηρ᾽ς γαϊε]. 

Μογσάβδοαδὶ 85 γεϊυγηθά ἴο ἢϊ5 οἷά ρῥΐαςς (ο΄. 21". 3 215. ςιΣ 610. 11) 

ἼΤὮΙ5 πιοδηῃ8 (Πὶ 6 ἢδᾶ5 Πεαγὰ οἱ βίου 5 ϑυισσθβϑίι] δηΐγν ἴο [Π6 

Κίηρ, δῃηὰ 85 ριυϊὶ ΟΠ 15 58. κοϊοζῃ ἰῃ σοηβάξηςε [Πδἱ 8]] 15 ροίηγ 
ψν6}}].---Ἴν κύϊε με [δ᾿ --ἶ] Μογάεςοδί] ποήμον γοσε με} [δ᾿ -᾿ Ῥοίογε ἢϊ5 
[40]7 πον ἱγοηιδιοἀ δεΐογε μῖρι, [δι - Ἐθαῖ, ψ τ (ἢς ρά]πι οἵ ΐ5 τίρῃϊ 
ῃὨδηά εχίθηάοά, 5ῃονδα ἢϊπὶ ἴῃς ἀξεα οἱ 5416 ὈγῪ Ψ Ὠ]Οἢ ἢς πὰ 5014 

Ὠἰτηϑοὶί ἴο ἢἰπὶ ἴογ ἃ ἰοδί οἱ Ὀγοδά, ψ ποσοίη νγνὰ5 τὶ [6 ἢ οἡ ἰθαίῃοσ 
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ἴη6 ἀείεςϊ [πΠαὶ ἢς Παά ἴῃ Ὠἷ5 Κηθε; ἱταπηθάϊαίοὶγ ἢ στα νναχοὰ 

στεαὶ,] απμάὰ Ηανιαμ τυας {εἰ οὗ εγν αραΐηδί Μογάξοαϊ [τὰ βρίϊε 

οὗ 411 16 ἰγουθ]ς {Ππαὶ ἃ μ85 Ὀσουρῃΐ ὑροπ ἴπΠ6 [ἐνν8, Μογάσξοδὶ 

51} ρεγϑιϑίβ ἰῇ ἢΪΐθ ἰπϑοϊθηΐ Ῥεμανίουσ ἱοννασγὰ Ἡδιηδη (ς΄. 37). 

Νο ψόηαοσ [Παὶ Ηδιηδη 5 ΔΏΡΤΥ, δ'πος ὄνεῇ ἢΪ5 εὐαϊςὶΐ οἱ ἀεβίγυς- 

τἰοη [45 [δ]!]δα ἴο Ὠυ 0 ]6 (5 τηδῃ. 

10. Α4πά4 Ηαρνιαμ γεσίγαίϊπεά Μμὴηιδεὶ ἀπά τυ ἰο Πὶξ ποιϑε 
[ἘΔ -- 5314]. ΤῊΪ5 ἀοἰαν ἰη ἰδ κίπρ νθηρδεδποα Ὡροη Μοχσαθοδὶ ἰ5 ἠυϑὲ 

85 υπηηδίυΓαὶ 85 15 Εβί ΠΟ Γ᾿ 5 ἀδἶδὺ ἰη ἰακΚίηρ νεῆρδεδηος ΡΟ Ηδιηδη. 

ΤὨο δυῖδοσ ν]5η65 ἴο ΚΕαρ ἴῃ σεδάθγ 'ἴἢ βύβρεηθϑεα 85 ἰοηρ 85 ροβϑὶ- 

0]ε, δῃὰ ἰο ρῖνε Ηδπηδῃ {ἰπης ἴο ἀδνῖϑε δὴ ὄχσθρίίοηδὶ ροηδ] ν ἴοσ 

Μογάραδὶ.---Αηά μα σεπὲ απὰ ὅγομρἧι μὲς ψίεπας [Ὦ -Ῥ ἘΞἀηὰ Ὠἷ5 5018] 
απὰ Ζενεσῖ, μὲς [δ - νῖς Κ6α] εὐὗγο, [5 : - της ἀδυρπίες οἱ Ταϊηαὶ, 
ἴΠ6 Ρῥγίηςε οἱ ἴμε τορίοῃ Ὀεγοπὰ [ῃ6 τῖνεσ] [Μ||34. -- Ης δὰ ξ6ός 

ΠΟΙΏΒ5ΘΙΙΟΥΒ, ΟἿ6 ἴου βοῇ ἀδὺ οἱ ἴῃ6 βοῖδσ γϑασ, θαϊ πο οἣδ οοι]ά 
Εἶνε σις γοοά δάνίςε 45 Ζεγεβϑῃ ἢἷβ νν6.] Τῆς ρυεϑβίβ ἄγ ρσοῦ- 

ΔΌΪΥ ὀγομρὶ ἴο ἃ Ῥαηῃαιεῖ (ς΄. 6). Τδὲ ἡ εηπάς τὸ ἴῃ6 58π|)6 ἃ5 

(πΠ6 εὐἷδε οἱ 6:5. Τὰκα (η6 Κίηρ, Ηδιηδῃ ἢδ5 ἢ15 σουπο!] οἱ δά- 

Υ]Β6Γ5 (ο΄. 1.2). ΝΕΙΙΠοΓ βίου Ποσ Ἡδηηδη ἀδγε5 ἴο πη Κα ἃ τονα 

ἰη (6 ραὴθ οὗ ϑἴαίε ψἱϊμουΐ σοηβυ ηρ Ἔχρεσίβ. Οἡ Ζεγεσῆ, 

566 ΡΡ. 70, 80. 

11. Απὰ Ηαριαη γεσομημοά ἰο {δδηι {1:6 ργεοαίν655 οἵ [ὴ5 τυεαϊξ, 
απά [δ᾿ - ον 6 νγὰβ τϑθοκοηδά δπιοηρ ἴῃ6 Κίηρ᾽5 ῥσίποθϑ, δῃηὰ 
δον [Πε6γα σᾶῃ Ὀείογς ἢΪπ1] ἐπι6 γε μος οἵὨ μὲς δοης [δι - 208 ἰη 

ΔΌΠΊΌΕΓ, ᾿οϑίἀδβ τὸ οἴμοι ΠΟ ψεγα ΡοΪθ ΓΟ ἢ 5. ον σ ἴῃ ῥγον- 

ἰπς65, δη ϑῃδιησγηᾶϑῃδ ῆο ννὰ5 ἴπε ΚΙ ρ᾽5 βοῦῖρε (ο΄. ερ. τς)}} 

απὰ αἱ! ἐπε τυαγς ἵπ τυμΐοῖ {16 Κίηρ μαά μοπομγοά μηι, [[05. - δηὰ 
(ἢ Οτδδῃ 85 ΜῈ]]} αμὰ μοιυ με μαά ἐχαϊεἀ κμῖηι αδουε [Υτ558. -Ἐ 81] 

ἐμ οῇοίαὶς απὰ {6 Κίηρ᾽ 5 σομγίϊεγ5.} Οὗ. 2.5 Ώοτα [86 εἰοναίίοη 

οὗ Ηδπηδῃ ἰβ5 ᾶγϑὶ ἀδθϑοσρθα. Οτἡ ἢΪ5 τυὐεαϊέδι, ο΄. 35, ὙὮΕ͵Εα ἢδ ἰ5 

ΔΌΪ6 ἴο οΥ̓́ΘΣ το οοο ἰαἰθηΐβ ἔογ ἴῃς ἀεδίσγυςίίοη οὗ ἴῃς 768. Αο- 

σογαϊηρ ἴο Ηετ. ἱ. 1326, (ῇοβε Ῥεγϑίδῃβϑ ψογα Π6]α ἰη δίρῃοϑδὶ Ὠοπουὺσ 

ψ ῆο Πδά τῆς ἰαγροϑδὶ ΠΌΤ ΡΟΓ οὗ θοη5. Ασοοσγαϊΐηρ ἴο 9'9, Ηδηηδη 

δά ἴδῃ, Ὀυΐ 566 ἐς δάαϊτίοη οἱ ζ,. Οη ογοϊαϊς Διὰ σομγίεγς, 
866 1", 

12. Απὰ Ἠδηιδη [1͵ Ὦ - Ὀοδβίοα 8η4] ταΐϊά: Ομεοπ Ἐσίδον 
ὀγομρῆί πὸ οπὲ υἷι {πὲ Κίηρ ἰο {1:6 δαηφμοί υἱεῖ ἐς μαά ῥγέ- 
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}αγεά ἐχοερὶ πιο, [Ὦ -Ὁ Ἐἀπὰ ἴῃς Οὐδθη τηθβηϊὶ πε ποροῦν αὶ πιο, 
Δηα 1 πὶ ἢΐ5 ἰδνουγίία ἀπηοηρ 4}} ἢΪ5 ἔγίεηἀ5, ἀπά τὴν 5θαὶ ἢθ ἢδᾶ5 
Ρἰαςοα ἀρονε 4}} οἰμεσβ πὰ ἰΐ 15 Ποπουγοά Ὀγ 84]}:] απά ἰο-ηιογγοιν 

αἶξο 1] αν» ἐπυϊοά ὃν πεν [δ᾿ -- ἰοὸ [6851] αἰοηρ εὐὐνι “6 Κίηρ] 1ἰ 
5 πγοϑί ΒυΓργ ϑίηρ ἰῃδῖ, ἰῃ 5ρί16 οἱ 4}} Εϑι Ποτ᾿5 ἀβα]ηρϑ ἢ Μογάο- 

οδὶ (2:"- 32 4.-.ι0) ΗδηδΔη ἢδ5 ΠΟ ϑιιϑρίςίοη (δἰ 5Π6 ἰ5 ἃ [εν655, Ὀὰϊ 

ΓΟρΑΓα5 ΠΟΥ ἰην δίῃ 5 ἃ5 1ΟΚοη5 οὗ 5ἰρῃδὶ ἰανουσ. Εδϑίῃοσ πγιϑὲ 

Ὦανα Ἂἰββει θὰ ψ] ἢ σοηδυτηπηδία 51Κ1}}} δ ἴπ6ὸ ἄγϑί Ὀδπαιοί. 
Τῆς ἔγϑιὶ ἢΔ}{ οἱ ἰἢε ν. γείεγβ, ποῖ ἴο [πῃ σοπηΐηρ, Ὀαπαιεῖ (5ϊ6ᾳ.), 

θυϊ ἴο ἴῃΠ6 οπς υ8ῖ Βησῃεα. ββγομρἤέ τεΐεγϑ ἴο (Π6 συβίοπι οὗ 56η6- 

ἱηρ 5'ἴανθϑβ ἴο δϑοοζί ἃ ριιοϑί ἴο ἃ [δαϑί (519 61. 1,. 1.41). 

13. Βιὲ αἱ! ἐ{ιῖ5 }αἱΐδ ἰο Ξαἰ εν "6 αἰΐ ἰδις ἐηις ἐμαὶ 1 5.6 Μογαφεαὶ 
ἰμε 76 εἰμΐηρ [ - ἴῃ της βαπῃμοάτίη ἢ τῃ6 γουηρ, πΊ6η] ἐν ἐπ 
Κίηρ'ς ραίε Π, Ἐι Ὁ -ἰ δηὰ ἢε ἀοεβ ποὶ θονν ἀονγῃ ἰο π|6.] ΟἿθ 
ψυ]5ἢ υηρταῖβεα ροΐϊϑοηϑ ἴη6 ΏοΪς ΠΡ οἱ [Ππ 6 ἔος Ηδπίδὴη. ΜᾺ 
811 ταὶ μὲ 458, ἢ6 σδηηοῖ ὈῈ ὨΔΡΡΥ τπ|}]}] Μογάξδοδὶ ἰβ ρΡυη βηθα 

(ςζ. 3" 559). 4 αὴΐς ἰο δα δν νης, 1.6... 111. ἐς ποί αἀὐεφμαίθ [07 Ἠϊ6. 

Μογάδοδὶ 5 γᾶςβ 5 ἤθσε νν6}] Κπονῃ ἴο Ηδιηδη (ς΄. 2) 619 87). ΤΪΐ5 

ΤΏΔΚΟΒ ἰΐ 411 [6 ΙΏΟΓΕ δι γργίϑιηρ ἰῃδἱ ἢς ἀοε5 ποὶ Κπονν [πΠδἰ ΕίΠΟΓ 

156 ἃ Ϊενεθθ. Ου Αὐηρ᾽ς ραίο, ο΄. 2.5. .1..2. ςν 6ιο. 11 

14, Απά Ζεγεσὴ, μὲς ιοΐε απὰ αἱ! ᾿ὲς ἡγἱοπάς σαϊὰ ἰο μῖνε: 

[1, - Ηε Ὀεϊοηρβ ἴο {με 1 ον ϑἢ τασθ. ὙΠ Κίηρ Πᾶ5 ρεγτηῖεα {Π66 
ἴο ἀεβίγου ἴμε [εὐνϑ, πα ἴπΠε σοαϑβ ἔνε σταηίεα (ἢδο ἃ ἀδγ οἱ ἀδοίγυςίοη 

ἴῃ ογάσγ ἴο ρυπίβῃ ἴπετ.}] [ὦ! -Ἐ 11 ἴὶ ρ]εαϑε (πες, Ἰεῖ ὰ8 βΒρθαὰκ οπα ψοτζὰ 

ἴῃ ΤΥ ῥὑγεβεῆςς. ᾿ῃδῖ ἃγὲ νὰ ἴο ἀο ἴο (5 Μογάεοςαδὶ πε 71ἐν ῦ 1’ ες 
Ὅς οὔς οὗ ἴδε γἰχῃίθουβ Ὑῆο ᾶἃσζε Ἵγοαϊεα ἴῃ ἴῃς νου], δηα νὰ ἰγγ ἴο Κἢ}} 
τα ψὩ ἴῃς σνογα, ἴῃς ϑνογα ψ}}}} ρεσῆαρϑ ἴυτῃ δπὰ 41} ὑροὴ υ5. 1 
νὰ 86εῖὶς ἴο βϑἴοπε ἢϊπι, οὔσα ΜῈ ἃ βίοης Τ.αν! ἃ 5]ὸνν Οο]δῖῃ τμ6 ῬῺ1115- 

πὸ. Τήν οδϑῖ Ηἰπὶ ἱπίο 8 οεἢδίη οὗ ὑγσγοῆζο, Μδῃδβϑϑοῦ οηςο ὕτοκε ἴἴ δπὰ 

 6βΟδΡαά ἔτοιῃ ἰζ. Τὸ νὰ ἴῆτον κἷπὶ ἰηῖο {6 ρτοδὶ 568, {Π6 σι] άσγθη οὗ 
5γδοὶ οῆςς αἰνίάεὰ 1ἴ δηὰ ρᾶ5586α ᾿Ὠγουρῇ 115 πλϊάϑῖ. 1| ννὰ οςαϑὶ ὨΪπὶ Ἰηἴο 
ἃ ἔυγηδος οὗ βαπιίης ἔσο, Ηδηῃδηϊδῃ, Μ|Ί5ῆ86] δπὰ Αζαγίδῃ οηςε εχ- 

Εἰησυϊϑῃοὰ ἰξ πὰ νεπὶ ἑοτίῃ ἔτοπι 1. 1 νὰ Βὶηρ Ὠἰπὶ ἱπίο ἃ 1Ἰοπ᾽5 ἀεη, 
ἴῃς Ἰοη5 οηςε αἰὰ Τδηΐεὶ πὸ βάση. 1 νὰ ςαϑὶ Ὠϊπὶ δἰΐνε ἴο ἀορβ, ἴΠε 
τουτὴ οὗ ἀομβ τνὰ8 οὔςς 5διυϊ ἴῃ ἴῃς ἰδηὰ οὗ Εαγρὶ οἡ δοςοουηὶ οὗ {πε ςἢ}}- 

ἄτοη οὗ 15τ86]. 16 μψὸ βεπὰ ἢϊπὶ ἰηΐο σδριϊνιν, ἴΠΕΥ εγα οὔςε οσαττὶεα 

ἱπίο σαριϊνὶ ιν δπα σα Πρ] 16 ἰμετο. ΒΥ. δὶ ρθη] με ῃ σαη νὰ ΚΙ] 

πὶ, οὐ ψνῃδὶ ϑοτγὶ οὗ ἀθαίῃ σδῃ ὃς ἰπῆϊοϊεα Ὡροὴ ἰπι 1} νὰ οδϑὶ ὨΪπὶ 

ἰηΐο ῥγίβοῃ, [Ὁϑαρῃ 8 οὔςς Ὀγουσῃϊ ἔτοπὶ ὑτίϑοη ἴο τουὰὶ αἰχηϊγ. 1 
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ἃ Κηϊΐε Ὀς (ἢγχιιϑὶ δἱ ἢῖβ ἰὩγοασὶ, ἴμ6 Κηϊΐε τνᾶβ οὔος ἴυγποὰ ἀἸΥΔΥ ἔγοσὰ 

18.δο. 1ὸ νὰ ρυϊ ουἱϊ ὨΪ5 ἐγε8 δηὰ ἰεῖ ῃἷπὶ γο, ἢς νν1}}} Κὶ]] ϑοπλε οἵ υ8 85 

ϑδιΏϑου - 16 τ[ῃς6 ῬὨΙ]Π5ιπε58. Ἂν ε ἀο ποῖ πονν ψαΐ ρυπὶβητηθηΐ ττε 
οδῃ ἰπῆϊςοὶ ἀροη (ἢϊ15 πιδῃ 1655 (ἢ|5: (ϑἰ τα ]αγὶγ ζ5, Μ|ιΔ., Μιά. Α. σ.).} 

εἰ ἐμόρι ῥγέφαγε α ραϊϊοιυς δΠν ομδὲϊς ἐπ πεὶρ! [1], - δηὰ ἰεὶ 
ἱς θ6 δεῖ 10Ρ.] ὙΏΘΥ ἃῖα 80 συγ ἴμδαι ἴῃς Κίηρ ν}}} γίνε Ηαπηδη 
ΜΝ δίενεγ 6 νυν ῖϑῃθ5 [δὶ [ΠδῪ δάν]βε ἰῃδὶ 4}} ὈῈ πηδάθ γεδαγ ἴογ (6 

δχϑουτίοη οἵ Μοσγάβθοαὶ. ὙΤῇδ ψοσγὰ ἐγθ ἀοθβ ποῖ 5:1} σέαζε ΟἹ 
ογο55 Ὀυὶ ραΐϊίοιυς, ἃ5 15 ανϊἀοηΐ ἔσοτῃ 115 μεῖρῃϊ (ο΄. 23). [15 δηογ- 

ΓΔΟΙ15 51ΖΘ, ΟΥ̓ῸΣ 83 ἴδεί, 15. οὔθ οἱ ἴῃς σδμαγδοίογιϑίὶς Ἄἐχαρροσγαί: ἢ 5 

οὗ {με ὈοοΚ (ο΄. 1'- 45.212. χ». .)- -͵μα ἦπ ἐμὲ πιογηΐηρ σρεαξ ἰο ἐπε 

Κίηρ [1], - δδουῖ Ηἰπι,} [Ὁ - ἀπα Ἰεί ἢἷβ δ]οοὰ 6 ροιυγεά ουίΐ αἵ 
{Π6 ἀοογ οἵ μΐ5 Βοιι56,] απά ἰοἰ {δι6ηι μαπρ Μογάξοαϊ μροη ἡ, [ὦν - 
[ῃδί 8}} [6 [ενν5 δηὰ 8}} ἢ5 σοπῃηρδηΐϊοηβ δπὰ {τ 6 π 45 ΠΊΔΥ 566 ἢ πὶ, 

Ψ 116 ἤδάνθη δηα δαγίῃ ἰοροῖμογ θΘῃο] ἃ [Π6 ρα! ]}ονν5  Ὠ]Οἢ Ἠδιηδη 

[45 ργεραγεά ἔογ Μοσγάβοδι.)] 80 Αἰῃρβϑίγὶ5 85Κ5 ΧΌΎχοβ ἴο Κὶ}} (ῃς 

ψυΐς οἱ Μαβίϑίεβ (Η ἐσ. ἰχ. 110). 66 αἷϑο Ρ] ἴσο, Αγίαχ. τ 1, 

17, 232. [5 1ἴ Ροββϑίθ]ε (ῃδὶ ἴῃς σταηὰ νι Ζίεσ σουἹά ποῖ ρυΐ 8η οὔ- 

βοῦσε [6 ἴο ἀδαίῃ ψιϊπμουΐϊ ἢγϑοὶ ορίδι πη Ρουτηϊβϑίοη ἔσο ἴῃ6 
ΚΙηρὺ--Τῆξη ρο τιον οὐδ ἐπε Κῖηρ ἰο {6 δαηφμεί) Ἡδνίηρ 

ἀοβίγογεα ἢ15 δποηυ, ἴμογὰ νν}}} 6 πὸ Ὀᾶγτίοσ ἴο ΗἩδιηδηβ ρεσίεςὶ 

ΘὨ)ογμηεηί οἱ ΕϑίΠογ᾿5 [εδϑϊ.---ἀπὰ ἰδς αὐυΐοε δεεριεά ροοά ἰο Ηα- 

παρ απὰ πὲ ῥγεραγεά {6 ραϊϊοιυς [705. -Ἑ δηᾶ σανε οΥαΕΓ5 ἴο ἢ 5 

βοσνδηΐίβ ἴο ρΐδαςθ ἰὰ ἰῃ ἴῆς σουγί ἔογ ἴῃς ὄχοουϊοη οἱ Μογαάβροςδὶ.) 

(. τ5..2.. Μ|ἃ. Ἀετα ρρεηάβ ἃ ἰοηρ αἰδβειιββδίοη οἱ ἀοὰ νῖἢ τς 
[Γ665 8ἃ5 ἴο ΨΏΙΟἢ ομα 5ῃου]ά ἔυγη 5 ννοοα ἴοσ ἰῃς6 σι! οννϑ. 

[δ! - Ἠδάδπιδη νναϊϊοα ἱπιραιθηοΥ ἴοτ {Π6 τηογηΐης ἴο ρὸὼ Ὀεΐοτε ἴδε 

Κίης δηὰ δϑὶκ ἔογ ἴδε ρα] ονβ. Αἵ (ἢ]15 {ἰπ|6ὸ ΗδπΊδη 5οὴ οἱ Ηδχησηλ δι μὰ 
ἀἰὰ ποῖ ρυϊ οΚ 5 ρατηηεηίβ, ποὺ αἸὰ ἢς 116 ἀονγῃ ὑπ] ἢ δὰ ροπε δηά 

Ὁτουμῃϊὶ σἀγρεπίοσβ δΔηα ϑῃλ 5; ἴῃς σΑΓρΡΘη(ΕΥΒ ἴο τᾶ Κα ἴῃς ρα] ον, δηά 
τῆς 5πλ 15 ἴο ἔοτχε δὴ ἴσοὴ πῆς. Απα ἴδ 80η5 οὗ Ηδγηδῃ ἜἼχυ]ῖοαὰ δηὰ 

τε)]οϊςεά, δηὰ Ζεγεϑῇ ἢΪ5 δ ραγεα οἡ {ΠῸ ἰγγα ἢ ἴμ6 ψἱοκεα Ἡδπιδῃ. 

ΗΣε 85ἱὰ 4]50,1 νν}}} ρᾶγ ψνᾶζεβϑ ἴο ἴῃ σγρθῃΐοσβ 8ηα 1 ν}}}} ργερᾶζγε ἃ [εδϑὶ 

ἴος ἴῃς δι 5 οἡ δοοοιηΐὶ οὗ [Π15 ρα]]ονβ. Ὑπαῖ βασὴθ δουγ, ἤδη 

Ἡδιλδῃ ἄσοβα ἴο ἰγγ ἴῃς ρα]οννβ 1 Ὠ5 οὐσγῃ ἰεηρσίῃ, μεσ ψψνοηϊ ἑοτ ἃ 

ἀδυρσμίοτ-νοῖςε ἔγοπι ἴῃε δἰρῃεϑὶ ἤδεάνθη δηα βαϊὰ ἴο Ὠΐμπῃ, 1ἰ 5 ροοά, 
το Κεα Ηδπιδη; δπὰ 8.5 ἴῃες, βοὴ οὗ Ηδιηπ)δίμᾷ.] [705. -Ε Απὰ Οοὰ 

ἰδυρῃεα ἴἰο βοογῃ {με πορς οὗ {πε ψνίοκοα Ηδπιδη; δἃπα Κπονίηρ ννῆδὶ ννᾶϑ8 
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δρουΐῖ ἴο ᾶρρεῃ, 6 ννὰ5 ἀε! ἰσῃιεὰ {παῖ ἰὶ ψου]ὰ θὲ 50.7]ὺ͵ [Φ! - Απα ἔτοπι 
1ῆςε ἀΔΥ ἱπ ψῃϊςἢ Ἐβίμεῦ ἰην εα Ἡδπιδη ἰο {πε Ὀαπαιεῖ {πε Πάτα οὗ 

15γδς}ὶ ψγογα αἰϑίγεββεὰ, βαγίηρς ἴῃ διηοης {μεπηβεῖνοβ: Ἦε ἐχρεςὶ ἀ6}}} 

τπ4ὶ Εβίμοσ ψ1}} δβϑκ ἴῃς Κίηρ ἴο ρυὶ Ηδιηδη ἴο ἀεδίῃ, Ὀμὶ ἰηβϑίεδα οὗ [15 

886 ἰηνὶῖαβ ῃἰτη ἰο ἃ θαηᾳιεῖ. Αἱ (858 βᾶπιὲ ἔπιε ἴῃς ΨὨοὶς ἕδη γ οὗ 

]οοῦ ρουγοά ουἱϊἱ (Πεὶγ 5οὺ], πὰ Δ 41} ἴῃ {μεῖς Ηδανεηὶν Εδίμοσ, 

βρεοακίης ἰδ8: Αὔϑνεσ υ5] ΑΠΒΜΕΣ 4}} ἴῃς ΑΠἘ[)οἰε} ΑΒ ἴΠ6 εγδϑ οὗ 

βεγνδηϊβ νυδὶῖ Ὁροη {Ποἱσ πιαϑίογβ, Πα ἃ5 ἴῃς Ἔγϑϑ οὗ ἃ ἢδηατηδιὰ νγναὶῖ ὕροη 
ΠΟΙ πιϊβίγεβϑϑ, 580 ΟἿΣ ογὺδβ ννδὶϊ ὑροὴ 1866 ὑη1}} μου ψΠ1Π ἀρρδθᾶσ δηὰ ἀς- 

ἰΐνεσ ῳ5. Εογ, θε}ῃο]ά, δὴ Ἔπεῖν ἃπα ἃ ἴοα ρυγβιθβ 5 ΔΠ6 βᾶγϑβ, ἮἾΏοΟ ἃστα 

1πε5εὲ [ἐνγῦ ὙΒεη Ηες Πεδγκεηεα πὑπηΐο με νοῖςς οὗ ᾿Πεῖγ ργᾶγοσ δηὰ 

δηβνεγεα {μεὶγ ρει] οη8, ἴον Ἔνεγυ {ἶπλε ἰΠαἱ Ηδ τεβουεα πο πὶ ἴσου {Πεὶγ 

Εῃοπιῖ65 Ης γεβουδα Π6πὶ δἱ πἰρσῃϊ, ἔσγοπιὶ ῬΒασγδοῦ, πα ἔγοια ϑεηδΟΠο Ὁ, 

Δπα ἔτοπι 8}} ἰμ8ῖ τοβϑὲ ὉΡ δραϊηϑὶ {Π6π|.} 

[σ! Φ' - “Ἴη τμαὶ ηἰσμι᾽" νεῖ ἐογί ἀο]ίνεγαπος ἴο ἴῃ [ἐν8. “Ἴη 
1μδὲ πηι" ϑασδὴ ψᾶ8 ἴἌκοὴ ἴο ἴῃε ἤουβε οὗ ΑὈϊπλεϊοο ἢ! “1ὴ (δδῖ 

ὨἰχὮι᾽" 4}1 τιῃε Βγϑὶ Ῥογῃ οὗ ἴῃε ΕἘμγρίϊδηβ εσὲ 5]αῖϊη. “}1η τῃδὶ ηἰχῃι᾽" 
(πεῖν ογᾶς]ε8 ψεγε σενεδὶ θα ἴἰο ἴπῆε Ῥγορδεῖβ δηα νἱβίοῃβ ἴο ἴῃς ἀγεα πεῖ 

οἱ ἀγεδῆβ. Ὑδδὶ β88πὶ|Ὲὲ πἰρῃϊ [ῃ6 ἡ Ώο]Ὲ νου] ννᾶ5 βἤδίοῃ, οἰτ165 δηὰ 

8}} {πεῖν ἱημδϊϊδηῖβ; δηὰ ἴπογα τνᾶ5 στεδὶ πιουγηϊης ἴῃ 8}} οἰ[165, ἰαπιοηΐϊδ- 

ἤοη ἀπά οσγγίης ἴῃ 41} ργονίηςςβ, γουηρ πιθη σἰγαϊηρ ἰμοτηβεῖνεβ 1} ας κ- 

οἰοιἢ, οἱά πιο δῃηὰ νογλθη Ρεδίϊηρ, ὕροη [Πεῖγ Ὀγεδϑῖβ, 8πα 8}}] ψεερὶης 

Ὀἰιτεγγ δηα οὐγίης ψἱἢ ἃ Ἰουα νοῖςε: Αἰ45] Ὀεσδυϑε γε 866 ἀδβίσγυςςοη 

ὍΡΟη ἀεβισυςςοη ἀπ Ὀγεδοῦ ὕροη Ὀγεᾶςῇ. Ετοπὶ ΟἿἿΓ ἄγβί ὑσεδοῇ ΜῈ 

δᾶνε ποὶ γεῖ τεςονεγεά, πο ἰ5 ἢεδ]ηρ τεϑίοσγεα ἔγοπι ΟΣ τνουπά, Πογ πᾶνε 
πα τοςεῖνοα ςοηϑοϊδιίοη ἔγοτη ΟἿΣ ΒΟΙΓΟΥ, ΠΟΥ πᾶνε ἴδῃς δῇή]ιειοη5 οὗ Οὗ 

δεασγί ἀεραγίεα ἔγοπι υ8.. ὙὍῆε ΟἿ οὗ οὐγ ἔδίμετβ 1165 Ὡροη ἴῃς στουπάα, 

δ πα {Π6 ΘΠΘΙῚΥ 85 οἸοβεά οὖν ϑαπεοίυδγυ, ἀπαὰ οὐγ ἴοεβ ἢδνε γα ρ] δα οὖσ 

Τεμρίε-ςουγῖ5. Νεῖῖμεγ ῬΏΑγδοῦ ποσ ἴδε Ευρίδπ5 ἴοοῖκ σου 56] ἀραϊηβὶ 

1.5 δίίεσ 1}18 ΠΠΔΠΏΘΙ, ΠΟΙ αϊα ἴδο Κίηρε οὗ (ες Ὠεδίῃθῃ ἀδνίθςε ρ]δη5 ἀραϊηϑῖ 

5 ἴῃ 18 αν, ἴῃπδὶ (ΕΥ̓ 5ῃουὰ θὲ τεϑαν ἀραϊηϑὶ {Πμαὶ ἀδὺ ἴο οσυϊ υ.5 ΟΗ͂ 

ἔτοπι 16 ἔδεθ οὗ ἴθ οαυῖἢ (Ηἔἰε ννῆο τονοϑαὶς βθογοῖβ ἢδ8 γονοδὶ θα [ἢ] 

βοοσεῖ ἴο Μοτσγάσδοδὶ {παῖ ἃ ἄδοσες οὗ ἀεδίῃ ἢδ5 Ὀεεῃ ἰϑδϑυεα ϑραϊηβὶ 5, 

ἴῃς ουδὲ οὗ βγδε]), ποῦ ἀϊὰ {ΠΕῪ 5611 058 85 δΔη βεσγνδηϊβ Οἵ 85 τηδὶ 

βεγνδηῖβ. 

Ιὴ τηδὶ ηἰρῃϊ ἴῃς 516ερ οὗ ἴῃς Ηοὶγ Οηδ, ἴῃ6 ΘυΡτγο πεῖν Β] 6556, ἔογβοοῖς 

δίπι; Ὀυϊ τῆς ο] ον της ϑογιρίυσε νοσε ποῖ ψγίθη, ἰ νου] θὲ Ἱπιροβϑὶ- 

Ὀ]ε ἴο 840 1:15, ἔοσ ἰΐ 15 ψτῖ6η, “Αννα οὶ ΨὮΥ 5ἰθορεβὶ μου, Ιοτγὰ ν᾽" 

Ἀο ποῖ 84Υ ἰμαΐ, ἔοσ 5ίδερ 15 πονεγ ὑρσγεβϑεηὶ ἢ Ηἰπι; ουϊ ΠΕ 1ἴΠ6 Ὠουθ6 

οὗ Ιςγδοὶ βίῃβϑ, Ης δοῖβ 88 ἢ Ηδ ψεσε δϑίεορ; θυΐϊ ψ ἤθη ἴπεῪ ἀο Ηἱἰ5 ν}}}, 

“Ἡς νο Κοερειὴ Ιβγαεὶ ΠΟΙ ΠΟΥ 5] ΠῚ ΕΓΒ. ΠΟΥ 5166 05.᾽ [Ιη δαὶ πἰρῃὶ 

[ἢς 3|6ὸρ οὗ Μοτγάσοδί ἴῃς 751 4]ϑὸ ἔοσβοοῖκ Ὠϊτα; ἔογ ἢ6 ννᾶϑ8 ἀννακε δηὰ 

αἰά ποὶ 6 ἀονῃ; ογ ἵ ἢς ἰὰν ἀονῃ, ἢς αἰά ποὶ 5Ϊεορ, θδοδῦβο ἴπῸ πουιβαὲ 

οἵ ἰ5γδ6] γνεγεὲ ρα ῃεγεα δηὰ 5δἱ Ὀεΐογε ἢΐπι, βαγίης: Του (Πγ56}{ μαϑὶ θη 
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{με σδυϑὲ οὗ 4}1 (58 ον} [δὶ 85 σοπῖὲ ὕὑροὴ υ58. ΠῚ μου Πααϑβῖ γίβεη ὕΡ 

Ὀεΐίοσε ἴδε νἱςκεὰ Ηδπιδη δηὰ μδάϑί ἀοπε ονείδαπος δηὰ μιδαϑβὶ ρμαϊὰ 

Βοπιᾶμρο ἴο Ὠΐπι, 8}} (58 ἀἸβῖγεϑα νου] ποῖ ἢανα σοτης ροὴ θ5. Μογσαεξεοδὶ 

δηϑινεγοα δηὰ 5414 ἴο ἱμεπὶ: Της οὐἵεῦ ραγπιεηΐϊ ννῃϊςἢ ΗδπΊΔΠ ὑγεᾶγβ 85 
ἵνο ἰ4ο]5 ἀερίὶοϊοα ρου ἱϊ, (ες ομς οἡ {με ἔγοηϊ, ἴῃς οἴ μεσ οἡ ἴμε Ὀδοῖ.. 

ΖΓ ἸΠδη 1 5ῃου]ά τγῖϑε ᾧρ δηὰ ἀο ορείβαποθ ἴο Ὠἰπι, 1 58ῃου]ὰ Ὀε ἑἰουπά ἴο 

Ὦδανε ΜΟΓΒΠΙΡΡΕα ἰάοἶβ; Ὀυϊ γοὺυ γουγβεῖνοβ Κπον ἴπδὶ ἢῈ Ὧο ᾿ψογϑῃΐρϑ5 

ἰ410]5 5.41} ρεγίβῃ ἔγοτῃ 1[ἢϊ]8 νου] δπὰ 584]} ὑε Ἄχοϊυαεὰ ἔσομι ἴῃς που] ὰ 

ἴο οοῦηῆθ. ὙΠ εη ἴμεῪ 8}} Κερὶ 5επος θεΐοσε τη. [1π ἴμδῖ πἰρῃϊ 51 Ὲρ 

ἰοσβοοῖς ἰῃς ν]οκΚεα Ηδπιδη, ἔοσ ἤδη ᾿ς ννὰ38 ἄννακο, ἢς αἰὰ ποῖ 6 ἀοννῃ; 

δηα Ώδη ἢς ἰᾶγῪ ἀονῃ, ἢς οςου]ὰ ποὶ 5]6θρ, ἔγοπι ἴῃς {πὸ ἤση ἢ ὑγε- 

Ραγεὰ {πὸ χα! ]ονβ οἡ Ὡς ἢ ἴο δὴρς Μογσάδροδὶ, νἱπουῖ Κπονίης ἰδὲ με 
νν 85 Ῥτεραγίηρ ἰΐ ἴοσ Ὠἰπηϑεῖῖ. [Ιπ ἰδδὶ ηἰρῶϊ 5'εερ ἔοόγϑοοκ {πὰ τὶρῃίθουϑ 

Ἐβίμεγ, θθοδυϑθε 58ῃ6 δὰ ργερᾶγεα ἰοοὰ ἴο ἰηνὶῖε Ηδιηδη ἴο ἃ εαϑδὶ ψ ἢ 
Κίηρ Χεῦχοβ. [Ιῃ [δὶ ΠΙσὮϊ 516 ρ ἔογβοοκ {Πε ἔοο Ἰ5ἢ Χογχαϑ, οσ δ ἢς 

88 ΑΚῈ ἢς ἀἰα ποῖ ᾿ὶὸ ἀονγη; 8δπὰ ἤδη ἢς ἰᾶὰν ἄονι, ἢς οουϊὰ ποῖ 

βίεερ, Ὀδοδυβε ἃ βρίγιϊ ροβϑοββϑα ἢΪπὶ ΓΟ ἢ ρΟββθβ565 Κὶπρβ δηαὰ ἀϊβίυγ θεὰ 
Ὠὶπὶ (86 ΠΟ]Ὲ πἰρῃῖ. Αἱ Ἰοηρίῃ ες Βροκε δηὰ δα γοββεὰ ἢϊ5 ΠΟΌΪ65 (95: 

ΛνΝΒδίονεγ: οὶ ἀοδϑ ποῖ ἄστεεὲ ψ ἢ τας, ν μδίενεσ 1 ἀγίηκ 1 σδηποὶ τεϊδιη. 

ΤὨς Πεᾶνθηϑ πᾶνε Τυπάεγεα ἀραίηβὶ πιὸ δπὰ ἴμε ἤδανεὴ οὗ ἤδανεηβ Π{{15 

ὉΡ 115 νοῖςε. [1511 θδοδυβε 1 ἢδνα ποῖ γεπλι θὰ ἴῃς γυῖα π᾿ ἢ 1 ργοιη- 

ἰβεὰ το γεπιὶῖ ἴο 16 ργονίηςεϑ  Οὖ δδνε Εϑβίῃεγ δπὰ Ηδπιδη ρδηπεὰ ἴο 
ΚΙ] τὰς, θέοδυβε Ἐβίμεν ἰηνῖθθ πὸ οὔθ ἴο ἴδε εδϑὶ ἘΜ  τὴθ ὀχοθρῖ 

Ἡδιηδη Ιῃ ἴπδὶ ηἰσῃϊ {πὲ ΠΠἸΘΙΊΟΤΥ οὗ ΑὈγαἤδηι, ῖβϑδας, πὰ [δοοὸῦ 

σᾶπῖα Ὀεΐογε {πεὶγ Ηδάνεη] Ἐδίμογ, 580 {πὶ δὴ δῆρεὶ νγὰβ βεηΐ ἔγοῃι 

(ες Ὠεῖχῃῖ, Μ|ςῆδεὶ Ὠἰπιβεῖζ, [ῃ6 σοπητηδηαοσ οὗ ἴῃ6 ΔΙΙΩΥ͂ οἱ 15γδεὶ, 

ΜΝ ΏΟ, 5ἰ{ἰἰπρ αἱ {86 μοδὰ οὗ ἴμῃε Κίημ, ἄγονα ϑδερ αὐ ἔγοη) Ὠἷπὶ ἴῃς 

ψΏΟ]ς ἰρῃϊ Ἰοηρ.] 

9. Ἰρῶ κυ] καὶ ἀπηγγέλη τῷ ̓ Αμάν 1. ο3Ὁ -:-.-- ΝΥῚΠ Ὁ0)2] κατὰ τὰ αὐτά 
Ι, οϑὃ -:- : οὐ. ὦ Ἐ (εχο. ν σ᾿ δας οδὸ ὉΠῸοΣ Ἔ).--- ΠΌΦ] ὑπερχαρὴς ὦ: καὶ 

ἐθαύμασεν 1,, οπὐ -:- : οἵη. Ἐ;: -ἰ ἀπὸ τοῦ βασιλέως (ὦ (εχςο. 93): - α εαπα 
8:: -ἰ καὶ ὁ βασιλεὺς ἀναλύσατ ,, οϑὃ -:-.---- 3.0] εὐφραινόμενος (ῷ: ἡσύχασεν 

Ι,: οὐχ. 8:.---- 35] οπι. ᾧὦ ἘΠῚ, (εχς. Ν ο- ", 936 ὑπάδγ 3).-τ-- ΓΊΝ 21 -- απ οἵ 
ν.] εἰ ἐσεοενμ ἐξ υἱγὶ σεηι ἐο, εἰ οἵππδς αἀογανεγη ἐεηι: Μαγάοοΐσις σμέξηι 

ποη αὐογαυΐ εἰηε Ὧι: οτὰ. ἵ.,.---- ΤῊΝ 2] ἰπξ. ἘΠ 3 ἱπισοάυςσίης ἴῃς ῥγθεῖβα 
τηοτηθηῖ οἵ {ἰπι6. ὅδο οἡ 1 γ2Φ5.--- 93] ἐν τῇ αὐλῇ 6Ό.-- )90 -- Ἴ9] οπι. 

ὦ (οχο. ΚΦ δἸπε οαρ, οὖ ὑπάσγ 3).-- 505] ρα αὶ 3..--- γι-- ὉΡ] Ρί. Ἀὲ- 
οᾶιι56 ἃ ρΡαγεηϊμοιῖςδὶ οἰγοιπηβίδηιί αὶ οἰδιιϑε (Κϑυ. ὃ τού ὦ. ε.).. Ασςοοτά- 

ἴῃς ἴο Ηδυρὶ [ἢς ἴννο ἔοσστῃβ ᾶγὰ ραγίϊςἱ ρ]65 ἴῃ ἴῃς δος. ἃ5 ὙῸΡ (53).--- 951] 

ἄε ἴοοο Ξεςϑἰορὲς σα 3.-- υνο ὉΡ 105] οπχ. Οὗ (εχς. Ν᾿ ο- 5 διε, ο2Ὁ ἀπάογ Ἐ: 
Α [85 ᾿Αμά»): Ηδυρὶ ἀεϊεῖεβ 795.--- Ὁ» ΠῸΠ] Βεγα οὐ]γ ἱπ ΟἿ. 

10. ΡΟΝ] οὔι. Οὐ 1, Ὦ (εχο. Ν σ' δ πε οδὐ υπάογ Ἔ).--- 5] οἵχ. ὦ 
(εχο. νϑδως, οϑὐ ὑπάογ 8): Ηδυρὶ ἀο]οῖοβ.---- πῦΦὴ] οτι. ὦ Ζ2 1, (εχο. 
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ν “δας οοὖ υὑπάςτ 3).--- Ν2"} Ἐ αὐ :“ε 3.--- 325] τοὺς φίλους ῷ 
(4 αὐτοῦ 1,8}. 

11. οπι. 1,.-- ἸὉ5] οὐ. 3 ὦ (εχς. πὶ ο- 5) Ξ:.-- Ἴ29 ΓΝ] οπι. Οὗ (εχς. 9.3).- 

ὙΦΡ Ὑ22] ἴῃ 14 πῃ Γανοῦϑα ογάοσ.--τὶ 122 3] οπι. ὦ Κ; (εχς. νὶ ο. 5 πιξ οκὸ 
Ὁπάετν Ἔ).-ττ 2 2] ΗἰΖὶς ἰῃ Βεσγί. Βπαάβ 15 εχργεββϑίοη ρϑου δῦ δηα 

ῬΓΟΡΟϑ65 ἴο γεδα 1»)0 23, "δηὰα ἷβ δρυπάδηϊ αἰσηϊγ.᾽ ΤῊΪ5 18 νογγ υἢ- 

1κ6]γ.--- ὉΝῚ] ἱπτοάυςίης οἰδυδεβ [δὶ ἀσὸ οὈ͵εςῖβ ἴο ρον) (Κ δυ. ὃ 157 «.). 

--πκη-εηά οὗ ν.] οπι. 31.---ὐῷ ἕν] οπι. Φ..---- 52] δόξαν (6: πάντα ο1Ὁ: Ηδυρὶ 

τεχατὰβ Ὁ9 88 ἱπῃροββίθὶς ἱπ (18 οοηπεοίίΐοη ἃηαὰ ἰγϑηβροβεβ ἴο 8 
Ροβίοῃ Ὀδέογε ὈΣΦΏ.--- Υ5)] αὐτῷ περιέθηκεν (ὦ: οπι. 3..--- Ἴϑν τιν 7 ὁπ. 
3.9.--- ονσὴ υ»] οἱ. Φ.--- Ὁ»} "9 Καὶ 117, 252, Ε 379, ζ! 5: 3.---- "νὴ 
ὑμῶν ΟΣ θ-.- 005 νἼ2}}} καὶ ἡγεῖσθαι τῆς βασιλείας (.--- Ἴ505] 
ὅμ05 3. 

12. ὉΠ ἼὉΝῊ] καὶ ἐκαυχᾶτο λέγων 1,: εἰ ρίἰογίαδαεν ἀΐοσεης Ἐ!.-- ἸΌΛ] πα. 

3: κλυρι ἀεϊεῖςε5.---- ηκ] ρος μας 3: ὡς 1,: οπι. ὦ ἢ ;.---- γον] οἱ. ΦῚΙ, Ὦ 
(κ 9: 5Ὰ 930 Πᾶνοε).--- 2590] χες 11: οταη. (Ὁ.---- Γ᾽ -- ὉΣ] ομμ. 32.--- Ὁ;}] εἰ μὴ 

Ι,.--α τῦ -- ὉΝ] ἐν ἐπισήμῳ ἡμέρᾳ αὐτῆς 1,: οτῃ. Φὃ.--- γι» ἼΦΝ] οπ. 3 ὦ 
(εχς. κὶ ο: 5): αὑτῆς 74, γ6.-- ἸῚΝ ὉΝ "2] καὶ ἐμὲ μόνον ],.---- ἽῸΣ -- Ὀ21]] γερίπια 
σαμεν! πμέμς νιοηέολεηι 7εοΐ, πὲσὲ νεῖ. εἰ ἐροὸ 5σεηι πεοεσδαγέμδ ἐμ 5 ἘΜΕΥ͂ 

οηες α»εἶζος εἼμς, δε ἦε αεέξηι νιειέρε δέῤτα ογεηξς, εἰ αὖ ονιπέδις αάογα- 

“ων Ἐ,.---2] οτι. ὦ Ι,.-- Ἴϑ ὍΣ Ὁ» πὸ] οπι. 1, (εχς. Ν 5: 5τς, οϑὸ ὑπάεγ 3). 
- πῦ] ἢ ἴῃ {δε πηεδηίΐηρ οἵ “Ὀγ,᾽ δἴϊεγ ἃ ραϑϑβῖνε (τ. 45 Ευ. 315). 

13. 051] οτὰ. ΦῚΙ, (ἹΣ [ι45).-- τ -- "Ἱ] τοῦτο δὲ λυπεῖ με μόνον 1,.--- Ὁ23 

νην Ὠρ]δὅταν ὦ 1,8}: ἐν παντὶ χρόνῳ ὅταν νι ο. 5τπε͵ οτὁ υπάετἘ: δ) ὅζαΦ 

Ὁ: φμανιάΐϊε 3: Βετῖ., 1ο] ον, ΟΦ 1, ἘΣ, τεραγὰβ ΓΦ 85 ἱπάεδηΐϊίϊε ου 
δεοουηῖΐ οὗ (6 ἀὔϑεηςο οὗ ἴῃς ἀγί. δηά ἰγδῃβὶαῖεβ "Ἔν ΓΥ τἰπ|6 {Παϊ,᾿ Ὀυΐϊ 

(15 18 ποῖ Πεσαβϑδγυ, βϑἴπος ΤΣ 8 σβίγ. Ὀείογε ἰῃς [ο]ονίης τεϊδῖῖνε οἰδυδε 
(τ΄. δὲν Ὁὴ)ὴῸ 43 811), δηα, ἰΠπεγεΐοτθ, δύ Ὀ6 ἀεβηϊῖα ἄνθη ἱῃουΐ [86 δτῖ. 

ὙΠε ΡὮγδβα σπιεϑη8, δΔοσογα ηρ]γ, “8}} 1Π6 {εἶπα {μαϊ,᾽ “8ο ἰοὴρ 85᾽ (ο ὶ 3 
ΑΝ. Ἀν. 5ίεζ., Ἐγ53.).- 3Φ)] οι. Φ 1, Ἐ (εχς. Ν “- 5, ο2ὁ υπάογ ᾿).- Ὁ} 92) 
ὧν τῇ αὐλῇ Φ1Ι,: οτὰι. Ὦ!.--- Ὁ] οπὰι. Οὗ (εχς. ν ο:", 93 ὑἀπάογ 9) Ζ:: -Ἐ 

πο ἢ -ὧθ «ἢ 1) : -ἰ καὶ μὴ προσκυνεῖ μεῖ,: -ἰ ποτὶ αδογανενε ηιε ἯΙ. 

14, τ] σύ. 5.9.--οὄ 021] οτγ. 59 ΟἹ, Ἐξ (εχς. νὶ ο- 5, οϑῦ υὑπάοτ Ἐ): οεἰογὶ 3. 
-- 35 Ὲ] οἱ φίλοι ᾧ (- αὐτοῦ κ «- ", οὐ ὑπάεγ Ἐ): οὔ. 1,.--- ἸΦ»] κοπήτω 
σοι ΦΟΙ, Ἐ (οπι. σοι Α 44, 71, 74, 76, τού, 236).--- 22] οἵη. Φ 1, ἘΣ (οχο. 

Ν 5. 5 πιξὴ--- "5 Ν] ῥεάμνι ὮΠ.---- Ὑ)Ὸ -- 0323] ττ΄ αὔτ. ἣν 1.,.-τ-οῦ 59 ὍΝ] ὁπ. Ά]. 
-- γῇ μἱ αῤῥεπάαίεν 3: καὶ κρεμασθήτω ᾧ Ἶ;: καὶ κρέμασον 1, .---- "ὙῸ ΓΝ] 

αὐτὸν 1,.--- γ)Ὁ}} ἐπὶ τὸν ξύλον Ο 1,: ἐπ εο ὯΏ.---- ἸῸΠ -- Κ2 ογῃ. Ά2.---- ὉΣ] πρὸς 

Ι,.--- πηφοη Ὁ Ν] πὶ. 1..-- ΠῸ] καὶ εὑφραίνον (ὦ (οπι. καὶ 1,).---- 215] οτλ. 1. 

--- 285] ))}98 ϑοπὶε οοὐδά., (Ὁ.--- 05] εὐ 3: - Ως 96.--- γνῦ Θ᾽" καὶ ἐποί- 
σεν οὕτως ἵ,: ἴῃς ἰάοα, οὗ σουζϑο, ἰ5 ποῖ πὶ Ηδπιδη σοπεοίσγυςϊδα (6 

54 }1οννβ ἢ ἢϊβ8 ονῃ ἤδπα5. “Μδαθ᾽ πιᾶῪ εαιδ] “μδὰ σηδάε,᾽ οὔ Φ})"») ΠΊΔΥ 
ὈῈ τεψαγάθα ἃ5 ἱπῃρεγβοηδὶ, ἃ5 ὉΠ (37). 
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ΤῊΕ ΚΙΝΟ 15 ΚΕΜΙΝΘΕΡ ΤΗῊΑΤ ΝΌΤΗΙΝΟ ΗΑΘ5Θ ΒΕΕΝ ΏΟΝΕ ΤῸ 

ΒΕΜΑΒΌ ΜΟΚΡΕΟΑΙ (6'-3). 

1. Τἰαί πὶρ!εὶ {πὸ Κίηρ᾽ 5 οἴδορ βεά.} ἨἩδξετε, ἃ5 δνθσγνβογο, (Π6 
ΔυΐθοΥ ζοθ5 ουΐ οἵ δῖβ νὰν ἴο ἀνοίά πιθπιἰοηίΐης αοά. ΘΟ ΈΙ, 

Ζ' ζ: σοττεοὶ (ἢ ἀεἔεδοϊ δηά 5αὺ ἰμἰὶ (σοά ἴοοὸκ δινᾶὺ ἢΐ5 βἰθερ.-- 
[1ο05.  Νον Βὲ ψὰ5 ποῖ ψΠΠηρ ἴο Ρ455 ἴῃς 5.66 0655 {π|6 ἰα]γ, Ὀὰΐ 

σἤοβα ἴο ἀεδνοίεα ἴἰ ἴο βοπηθίῃίηρ Παΐὶ ψγὰ5 ργοβίδο]α ἴογ ἴῃς Κιηρ- 

ἄοτῃ,] 5ο 6 ογάεγεά [(ῷ 5: -- Ηἰς. ϑεογοίαγυ] ἐο ὀγίμηρ {μὲ δοοξ οἵ 
γπδριογαδίς ευεηπίς, παγιεὶγ, ἐμι6 οἠγοηίοϊες [[ο5. 5: - οἵ ἴῃς Κίηρς 
{πὶ μΔα τεϊρηθα Ὀεΐογε δὶπὶ δηά οἱ 5 οννῃ ἀδθάβ.) ὉΤὨΪβ ἰ5 ποῖ ἃ 

μδίυγαὶ ννᾶν οἱ ραϑϑίηρ ἃ 5ἴθβορ θββ ῃρῃϊ--- ἢ ὨΪ5 ΠΠΊΘΓΟῸ 5 νυν 5 

ἴπη6 Κίηρ πιρῃϊ ἤᾶνε ἴουπα βοιηθίῃϊηρ ᾿ἰἰναιθγ, θὰϊ τῃ6 δυῖθογ 

σἤοοβοϑ ἰἰ Ὀδϑοδυβα [ἢ15 ννᾶβ ἴῃ 6 θοοῖκ ἰῃ ψῃϊοἢ Μογάδοδὶ᾽β βεσνίος 

ἴῃ αἰδεοονογίης ἰῃς ρῥἱοὶ δραϊηϑδί ἴῃς Κιηρ ννὰβ τεοοσάθα (5εε 23). 

Αςοογάϊηρ ἴο 115 Ρᾶβϑᾶρε ἴπ6 ὈοοΪΚς ννᾶ5 Κερί ἰῃ ἴῃ6 ΚΙηρΡ᾽᾿ 5 Γοοπι. 
--Απὰ μὲν κερί οἡ γεαάΐηρ δείογε ἐς Κίηρ [δ᾿ - τὴς ἀξογθαβ οἵ 
τῆς Κίηρβ [αἱ δά γεϊρῃβα Ὀεΐοσγε ἢϊπ.}] Τα ρογρηγασίϊς ἔογτῃ 

οἵ [6 νΕΓῸ ΘΧργθϑβθϑ ἴΠ6 ἀμπγαίίοη οὗ [ῃ6 δοίΐοῃ. ϑίπος ἴῃ6 Κιὴρ 
σου] ποί 5|6θρ, ἰῃς γοδαϊηρ ἰδϑίθα 4}} ηἱρῆί. 

[6 5: --ἶΕΟΑπὰ Μίοεδδεὶ αἱ Ἴνεσ ἀραϊηϑίὶ ἢἰπὶ, ἀπά ἴῃς Κίηρ Ἰοοκοά δπὰ 

ΒΔ 85 ἰϊ τγεγε ἴῃς [ογπὶ οὗ ἃ πιδῃ, ῆο δ ἀγεββεα δε Κίηρ ἴλυ5: Ηδηλδη 

ἀεϑίῖγεβ ἴο βίδα {πεὸ δηά ἴο γμᾶκο Ἀἰπηϑεὶ Κίηρ ἴῃ (Ωγ βίδα. ἘΒεδοὶά, ες 

Ψ1}} ργδβθηΐ Ὠἰτηβοὶ ἰπ πὰ τπογπίης δπα νν1}] νυΐβῃ ἴο ἀβῖκ [μ66 ἴο φῖνε Ηἰπι 
[6 τῆδη ῆο βανεὰ ἴδε ἴτοτη ἀδδίἢ ἴῃ ογάεσ [δὶ ἢθ πλδὺ Κ1}} πὶ; Ὀυϊ 

5840 ἴδου ἴο ΗἨαπιδη, ῬΥ̓μδαὶ 5}4}} θὲ ἄοπε ἔογ ἴῃς πιῇ ψῇοπὶ ἴῃῈ Κὶπα 
νυ 5 65 ἴο ποηοὺτ ὃ δηα ἴδοι νν»}]ῖ 56ε ἴηι ἢ ψ}}} δϑὶς ἰοσ ποιϊῃίης εἰβε ἔγοτ 
πες Ὀυϊ τογαὶ ψαγπιθηῖβ, ἴμ6 σύονῃ οὗ ἴῃς Κπράοπι, δηά ἴῃς ἤογϑε οἱ 
ΜὨΪΟ. {πὸ Κίηρ το. Απαὰ τῆς πιδὴ ῆο νγ͵ὰ5 γοδαϊΐπῃς νγὰ5 οὔς οἱ {πε 

βουῖθε5.] [705. - Απά ψῇοπ πὲ μαὰ Ὀτουρῃῖ ἴμε θοῸΚ δηὰ νγᾶβ τεδάϊπε 
ἴϊ, 1 τνγὰ8 ἰουπα πὶ οἕθ, ου δοοουηῖ οὗ Ὠὶβ νἱγίῃς οἡ ἃ ςεγίδιη οσοδϑίοῃ, 

δά τερεϊνεα ἃ σουπίτγ, δηα ἰΐ8 πᾶπὶῈ Νὰ5 βίαϊθα ; δῃηὰ δῃοίμοσ ννᾶ5 γὲ- 
οοταεα ἴο πᾶνε στεςεϊνεὰ ἃ ργεϑεπίὶ οἡ δοοομηΐῖ οὗ [15 δα ε}}1γ.] 

2. [Ὦ -- Απά (μὲ Οοά οἵ ἴῃς 7[6νν8 δηά 1ιοσγά οἵ 4}1 ογοαϊίοῃ 
συϊάεα ἴῃς Παπά οὗ ἴΠ6 σεδάθγ ἴο ἴῃς Ῥοὺκ ψῃϊο ἴῃς Κίηρ μδά 

τ τ ἢ ἴο το πα Ὠΐτα οἱ Μογάβροδι,] αμά ἐδ τοας Ἰομμά αν η 

[ὦ δ' - ἴῃ (ῃς θοΟΚ] μοῖυ Μογάεεαὶ μαὰ ἱνογνιεα [({62 1, -Ὁ τς Κίηρ] 
σοποεγηΐηρ Βίριπαη απὰ Τεγεσῖ, ἐπι6 ἰαυο ἐμημοῖς οἵ μα Κίηρ τὐλοὸ 
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γμαγάεὰ ᾿ς ἐπγεσμοίά, τυπο μαά σοιρἤΐ ἰο ἰαγ παπάς οη Κιηρ Χεγχες 

[δ - ἰοὸ ΚΙ] Ὠΐπι ἴῃ ἷ5 θβάγοομῃ.] [3ερ. τόα -- Απά [6 5δογε- 
ἰδγΥ Ὀ]οιίεά ἴἃ ουΐ, θυΐ ἴΠ6 δῆρεὶ δοσγίεὶ ψτοῖθ 1 ἀραὶῃ ἃ βοσοηα 

{ἰπλ6 (5  πλ] τὶν ΜΠ|ά4. Α. α.).} ὅ56ε6 25. Αἱ [6 νϑγὺ πιοιηθηΐ ἤθη 

Ηδιλδῃ ἰ5 ρἰαπηΐηρ ἴο ἤδηρ Μογάδοδὶ ἴπηε Κιηρβ δἰϊϑηϊίοη ἰ8 υη- 

εχρεοίεαϊν ἀϊγεοϊοα ἴο Μογάβδοδὶ 5 ϑεσνίςς δπὰ ἢθ ἀδίθγπλμθβ ἴο 
ἤδδρ Βοῃουγθ ὩΡροὴ ἢ. ΤὨΪ5 15 ἰῇ αν (Παΐ [Πηρθ ὨΔΡΡΘἢ ἰῃ 

βίογυ- οοϊτ5, Ὀμΐ ποῖ ἴῃ σϑδὶ 116. 

3. []05. - Απὰ ἤδη ἴῃε τεσογὰ βἰαϊθα ηῸ τόσα ἴῃδη [ἢ 5 δηὰ 
Ραϑβϑεά οὔ ἴο δποίδβεσ πηαῖϊθσ,) ἑμοπ ἐπ Κίηρ βαϊά, [Ὁ οοἀά. Ὁ ἴο 
ἢ βεγνδηίβ,} μα! πομοιῦ ΟΥ ἀρὴν μας δέόθη σομ εγγοά μροη 

Μογάεοαξ δεεσαμδε οἤ {157 απά {6 Κίημρ᾽ 5 βαρες εὐἶὸ δεγυεά μὲρι δαϊά, 

[ζ! - ΑΚ γεῖ] ποιμίηρ "ας δόοη σοηεγγοά προη ἧι. [Μερ. τόα - 
ΤῊΪ5 ἴῃογ 5814, ποῖ Ὀδοδυβε ἰμοΥ ἰονοα Μογάθοδὶι, θυΐ Ὀδσδυδε ἴΠοῪ 

μαϊεὰ Ηδπη)4η.}] [πργοῦδθ]α 85 ἰξ 15 ἴῃαΐ Μογάδοβὶ᾽β βογνίςςβ 

8ῃηου ἃ Ὀδ τ γοὶν τεοογάδά, ἰπϑίεδά οὗ Ῥείη δ οῆςς γονδγαρὰ 

(25); ἰξ 5. το τότε ᾿ππργοόρδῦὶς ταὶ Χογχοβ ϑῃου]α υἱίογ! Υ 

ἰογρεὶ ἴπε τ᾿ηδη Ψῆὴο βανβαὰ ἢ15 [ἰ 6, ραγιϊο ]αγὶν ἤθη ἤἢὰ νγᾶ5 ἃ 

το πα οὗ ἢϊ5 θεϊονεαὰ Ἐβίῃου (233). [{ννᾶ5 ἃ ροϊηΐ οἱ ἤοπουγ ψ ἢ 

τ[ἢε Ῥεγβίδη Κίηρβ ἴο Γευννδγα ργοιῃρίὶν δηα πηδρηβοθηῖγ ἴἤο86 ῃῸ 

ςοηίεττοά Ὀεηδδῖβ ρου ἴμοτῃ (ο΄. Ηογ. ΠΠ]. 1428, 140; ν. 11; νἱϊ!. ὃς ; 

ἷχ. τογ; Τιυς. 1. 128; Χεη. Π οἰδ. 111. 1, 6). Αεσςοτγαϊΐηρ ἴο Ηδνγ. 

νἱ!. 8ς, (ῃ6 Ῥογϑίδῃβ ἢδαὰ ἃ ϑρϑοῖϊαὶ οἶδϑθ οὗ τθῃ Κῆονῃ ἃ5. 
Ογοξσαηραΐ, οΥὐ “Ὀεπείδοίζοῦβ οἱ ἴῃς Κίηρ.᾽ 866 οἡ 23. Οῃ ῥαρές, 

5866 23. 

[108. Ὁ Απαὰ με ςοπιπημδπαάθαὰ ἴο βἴορ τεδαϊηρ.) [1,-Ὁ δηὰ (ἰῃς Κίῃρ 
ξᾶνε οἶοβε δἰϊεπίίοη, βαγίης: ΤὨδὶ δ: 1Π{ὰ] τηᾶη Μοτγάεοδὶ, ἴῃς ῥγοίϊθοϊογ 

οὗ τ [6] Ηε 1ἴ 15 ἰῃδϊ 845 Κερῖ π|ὲ αἰΐνα ἘΠῚ} πονν, 50 [1 1 51 ἰο- ἀν 
ὈΡΟῚ ΠΥ ἴἤτοηε, γοῖ 1 ἢᾶνε ἀοης ποίϊμίηρ ἴογ ἴτηϊ 1 Ὦᾶνε ποὶ ἄοῃς 

τίρϊ. Απά (δε Κίηρ 5.1] ἴο μἷ5 ραροβ, Δ μαῖ 514}} ννε ἀο ἴογ Μοτσγάοσοαὶ 

ἴῃς βανίουγ οὗ ἴῃς 5ιἰυδϊίοη ἢ Απά, τεβεςίης, ἴπῈ γουπς πιθη ννεγα 

δηνίουβ οὗ Ηἷπι, θεοαυβε Ηδπίδη πὰ ρμυϊ ἴεξασ ἰπ μεῖς Ππεοαγίβ; δηὰ ἴῃς 

Κίης ρΡεγοεϊνεαά. Ὑμεη ἀδὺ Ὀγοκο.} [708. - Απὰ πε ἱπᾳυϊτεὰ οὗ ἴΠο56 
δΔρροϊπηῖεα ἴογ (ῃς ρύυγροβε, δῖ ποὺσ οὗ 6 πἰσῃῖϊ 11 νγᾶβϑ; δῃὰ ψῃοπ ἢς 
νν83 ἰηϊογτησά [πδΐῖ 1 τνᾶ5 ἀαννῃ, δ σοτητηδηαεα {Παϊ, «ἢ ἴΠοΥ Ἰου πα Δ 
οὗ Ὠἰ5 ἐγ θη 5 ψῆο δα σοπια δἰτεδαν Ὀεΐίογε πε σουτγῖ, ἴΠΕΥ 5Ποι]ά ἰ6]}} 

δΒὶπι.}] [ὦ - Απά, δἱ ἴπ6 πιοπιεπὶ θη ἴπε Κίηρ ἰεαγποὰ δρουῖ {πὸ Κὶπά- 

Ὧ635 οὗ Μοτγάεοδὶ, Ὀεῃο]ἀ, Ἠδιηδῃ ἀττῖνεα ἰπ ἴῃς οουτγί,] [Σ - ἴἰος Ἡδπιδῃ 

ψδίομοα ἰπῃ (δ6 τογα] ραϊδοε δηὰ 300 πλθὴ ἢ ᾿ἰπ,. 
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1. Ἴ 0π ΤΩΡ ΠΥ] ὁ δὲ Κύριος ἀπέστησεν τὸν ὕπνον ἀπὸ τοῦ βασιλέωτ : 
ὁ δὲ δυνατὸς ἀπέστησε τὸν ὕπνον τοῦ βασιλέως καὶ ἣν ἀγρυπνῶν 1,: 7μάα- 

ογνι αμέξηε ἴδει εἰ μπένεγες ἐγεαίιγα ᾿ονιίμς ῥεγοδοῖ γέρέηε υἱρῖ- 

ἰανἐα Ἐ) (5 οπι. 61).---- ὍΝ] καὶ εἶπεν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ : καὶ ἐκλή- 

θησαν οἱ ἀναγνῶσται 1,: εἰ ἀΐχίϊ γεχ Ἐ!.--- Μ.2 5] Ἐ εἰδὲ 3: εἰσφέρειν ῷ: 

εἰσφέρων Α: ἱερέε πελὲ Ἐξ: οὐὰ. 1,.--- ΝΜ ΟΝ] ἰηΐ. τυ. 5 αἴϊεσ ον, 85 
4181 (ἘΒ. 223 2 (ἢ. 1τ'" Νε. ο'5".-- Ἧρῦ ΣΝ] γράμματα : καὶ τὸ βιβλίον 1,: 

ἐέδνμηε Ὦ3.- ὙΌΣ -- ΠΏ 515] δἰ οσιἶὲ νιεὶ δορεμηι καρίαπὶ εἰ ἐαίεμτὲ ἰξαίονῦ 
τιαπρε 5σμαηε ἐπ διδιϊοίλεοα 18}.---- "2 οπι. Φὦ Ι, (εχο. Ν “- 5, οΞϑὸ υπάοσ ἢ). 

-- Ὁ"2.Π] οὔ. 1.. Ηδυρί, ἰῃ ἀείεμβε οἱ ἢὨΐβ βίπσυϊασ ἐπχεπαδίίοη οὗ 25, 
ΔΙΌ ΓΑΓΙΥ τα)εςῖβ Ὁ Ὁ ΣῪ ἃ5 ἃ β]055 ἀεγίνεα ἔγομλ 23 ἀηὰ 1τοϑ--- Ὁ 
ὈΝ 2] ἀναγινώσκειν (ὦ: ἀνεγινώσκετο 1,.--- ἼΠῸΠ 205] αὐτῷ ΦΙ,: αὐτὰ 

ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ “. 5, ο3Ὸ αηάετ Ἢ, 
2. 3217. ΝΥ" νερέμηι εεἰ αὐ ἐἰΐενι ἰοοεηι μδὲ τον βίμνε εδἰ 3: εὗρεν δὲ 

τὰ γράμματα τὰ γραφέντα (ὦ: καὶ ἣν ὑπόθεσις 1,: ἡμάσογμηε αἰὐἴξε ἤει 

εωδεγπανὴ νιαρηι ἰξείογὶς αὐ ἰδγμηε σμέηε δον ῥδέγαὶ γεὰ τπεηπογίανε ζασεγε 

Μανάοολιαο Ἧ!.--- Ὁ] ἐποίησε εὐεργέτημα 1,: ἰἐδεγαυΐξ εἰ Ἶ,.---- ΣΥΝΕ] ἀδ 

Ῥεγιοιἐἐς Ἐ!.--- Ὁ}} ἱποίάίας 3: οτὰ. 1,.--- 2} οπι. 311,.---- Ἴ525] αὐτοῦ Α: 
οὔι. 31, 44, τοό.---- 0“ 29 Ὁ] ἐν τῷ φυλάσφειν αὐτοὺς (ὦ: οι. 31, Ὦ: 

Ηδυρὶ ἀεἸεῖο5, 85 ἰη 251, φιυ.--- 05] 32. 9.--- ϑν -- οηὰ οὗ ν.] οπι. 1,.- 
ἸΦ ἼΦΝ] καὶ ζητῆσαι (Ό.--- Ἴ)3] οπι. Ὦ: ὦ (εχε. 44, 71, 74, 76, τού, 120, 
436).--- ΦΥΦΠΝ]) -- φμοά σηε αμάςϑεί 3: ἐπε - οἰ ἰαρὴ! ἰξείον δεπεζαζέμπε 
Μανάοεμαὶ εἰ εονεηιεηπογαίμς Ἐ!: Ἡδυρὶ ἀεϊεῖεβ. “, 

8. οπι. 1.,.-- Ἴ505] -Ἑ τοῖς διακόνοις αὐτοῦ 44, 71, 74, 76, ο3Ὁ, τ2ο, 236. 
-- 50] ἀΐο ποπάμνι Ἔ.---- τ }}] ἐποιήσαμεν , 5 ἰξ π). Ἠδετε ἰο]]ονθά 
ὈΥ δ᾽ δηὰ ὉΣ, ἰῃ 2} ὉῪ 3, 8}} ἰπ βυ βίδπε!]ν (ἢς 88π|6 τηεδηΐηρ.--- Ὁ" 
ΠΟΥ] οτὰ. Ἷ2 : θοΪἢ ννογὰβ ἄγὰ βϑηϊεῖνοβ ἀερεπαϊΐης οἢ 8. 580 233, φμίά, ῥγὸ 
μας βάο, κοποτὶς ας ῥγαπιϊὲ (ΗΠ δυρι).--- 30] “Βοπουτ;,᾽ 85 χ"- 39 65.--- ")ΣὙ 05] 
μμὶς πονιΐηὶ Ἐ).---- τι 5}} ογὰ. ὦ (εχς. ν “: κ, οῳὸ ὑπάογ ὅ): σεοωπάμη φμοὰ 
“οὶ ποδὶς Ἐ;.---- γνοκν -᾿ εἰ 3: -ἰ σὰ, 99.-- γον -- επὰ οὗ ν.] οπι. 32.-- 
ΓΦ] οπι. ὦ (εχς. 93): ργ. ας 3 9.--- "“ΨὉ»)}] ἐποίησας ὦ. 

ΤΗΕ ΚΙΝΟ ΟΟΜΜΑΝῸΘ ἨἩΑΜΑΝ ΤῸ (ΟΝΕΕΕ ΕΟΥ͂ΑΙ, ΒΠΟΝΟΌΒΒ5 ΡΟΝ 

ΜΟΕΡΕΟΘΑῚ (64-19). 

4, 4543 - Ξιἰταϊρῃῖνναγ] ἐλι6 Κίηρ βαϊά, 7 ο ἐς [δι - τῆς τηδῃ 
ΜΠῸ 58ἴδη 45] ἐμ ἐλια σομγί 7μ5, αὐίεγν Παναη μαά επέεγεά {6 ομέεν 

οὐμγί οὗἉ {6 Κίηρ᾽» βοιδε [705. - ΘΑ] ΕΓ [ΠΔη ἴΠ6 συδίοπηδγΥ μου] 

ἰο δῤῥέακ ἰο ἐμὲ Κίηρ αδοιιὶ παηρίηρ Μογάδσεαϊ οπ ἐδ ραϊΐοιυς ευπέσι 

ἠδ Ππαά εγεοίοα γον μένηι, [Ὦ -Ὁ Ὀαϊ τῃς 1,ογὰ ἀἰά ποὶ ρεγιαϊς Ηἷπα ἴο 
5068.) Ηδιθδη ΔρΡΡΑΓΕΏΓΥ οδηηοὶ τγαῖϊὶ ὑπι}} τηογηΐηρ ἴο 85Κ 

Ρογηϊϑβδίοη ἴο βδηρ Μοζάξοδὶ ου [Ϊ5 Ὠῖρῃ ρά]]ονβ, θαϊ σοπγ65 ἰῃ 
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τῆς τα 461]6 οἵ τς πίρῃϊ ἴο {πΠ6 ραϊαςβ, δ πουρῇ {Πογὰ ἰβ ἢῸ τϑᾶβοῃ ἴο 

Θχρεοῖί ἃ 5 ὩΠ]ΟΠ5 ἔγοπὶ ἴΠ6 Κίηρ δἱ (δὶ ποὺσ (ζ΄. ν. "). Ηἰ5 

σογλῖηρ σοἰπο] 465 ψ ἢ (6 τηογηθηΐ ΜΘ ἴῃς Κίηρ ἰδᾶγηβ οἵ Μογ- 

ἀδοδὶ 5 5εσνίςς ἃπα Ὑν]5Π65 ἴο πὰ ἃ σουγίοῦ ἴο δχϑοιΐε ἢ5 οοπλ- 
τπΔηαθ. ὉὨ15 ϑουηάβ τόσα [{κὸ βοίίοη ἴδῃ Ὠϊβίοσυ. Τῆς 

ἱπηργοθα Πγ 18 βοπιενμαΐ τεϊϊενεὰ Ὁγ ἴῃ Ὗγββ. ψμοἢ ταργεβθηΐ 
Ἡδιηδῃ 45 σοτηϊηρ ἴΠ6 ποχὶ τροσγηΐηρ ; 5{}}}, ἄνθη οἡ (15 Πυροίῃεϑβί5, 

[Π6 σοἰποίάδησς ἰ5 ἴοο ᾿ς ΚΥ ἴο Ὀ6 παΐυγαὶ. Ἠδιηδη ναὶΐβ ἰῃ ἰῃς 

Ομ Ω σομγί Ὀδοδιθα ἤδ ἀδγοθ ηοΐ δηΐοσ (ἢ ἱπηθσ σουτί ψιΒουΐ ἃ 
ΒΕ ΠῚΤΊΟΠ5 (566 4'})- Ηδ Πορδ5 [πδῖ, ᾿ξ Πα 15 οῃ ἢδηάᾶ, ἴ8ε Κίηρ 

ΠΊΔΥ 500η (Δ]] ἴογ ῃἰπη. 70 5ρεαᾷκ ἰο ἰ᾿ς Κίμρ, 85 ἴὴ τ, Οη [86 

δγεοίίοῃ οὗ ἢ ρϑ]]ονβ, οὕ. κ"". 

ὅδ. Απὰ ἐὁὲ ΚΊίηρ᾽ 5 βαρες ταϊά μηπίο μὲρι, Βελμοϊά, Ηαριαη ἧς 
τυαϊδἕηερ ἐπ ἐδ: σομγί; απὰ {1:6 Κίηρ βαϊά, [οἱ μὲηι οπεγ. ΤῊ ἴδςῖ 

[αἱ ἩδπΊδη δἰοης ἰ5 ἰου πα ἴῃ ἴῃς σουγί συ ρρεϑίβ (ῃδὲ [ἴ 15 Δὴ υἡ- 

υ50.4] ὨουΓ, ἤθη ποῆθδ οἵ [ἢ6 ΟἸὟΕΓ σουΓί ΓΒ ἀγα ργοϑοηΐ ((ί. ν. 3). 

Ἐπμέεν, 1.6., ἰλῖο ἴῃς ΚΙπρβ Ῥθαάσμπδιηθου. 

6. 4».ἀὲ Ἢ ἀγιαῖ ἐπ ογοά; απὰ ἰμ6 Κίηρ βαϊά ἰο πηι, [[05. -Ἑ Βε- 
σϑυβε 1 Κηον ἱπᾷς (ποὺ ἀἴοπα τί ἃ αι [μα] ἐτίεπὰ ἰο πι6, 1 ὈΘβΘΘοἢ 
{πεῈ ἰο δᾶνίϑε τυ δικαυλμαί ἰς 0 δὲ ἄογα τυ ἐμὲ πα [1| ἾῸ - νὴ ο 
ΒοῃοιΓβ [6 Κιηρ] εὐὐονν 6 Κὶμρ ἰομρς ἰο ποποι [705. - ἰῃ ἃ 

ΤΏΔΠΠΘΙ ΟΓΙΏΥ οὗ 5 σεῃογοϑίυ ἢ [{ 15 ἃ πε ϑίγοκε οἵ ΠΑ σῪ 

ἃῦί Όγ ψ ῃῖςἢ Ηδχηδη Ὠἰπη56}} 15 τηδάς ἴο ἀδοίάθ νμδΐ ΠοηΟυΓΒ 5}4]} 
Ὀε ρΡαϊὰ ἴο {πΠ6 τηδῃ ψνῇογῃ ἢδ ἢδ5 ἀεοϊἀδὰ ἰο ἤδηρ. Τῃε Κίηρ ἀο68 

ποῖ ρσῖνα ἶσα {πὲ ἴο ργοβθηΐ ἢΪ5 ροιτοη, θαΐ ἱτατηθάϊδίο! ν 8515 ὨΪ πὶ 

186 χφιεϑίίοη, ἡ, μαΐ ἐς ἰο δὲ ἀοηεῆ ἴἴϊ. Ἡ μαὶ ἰο ἀοΥ ἃ5 ἴῃ τ'5. [πῇ 2" 
ἴῃς 54π|6 νεγῦ, ἰοηιρεά, 15 ββα οὗ (ῃ6 Κὶηρ᾽᾿5 σσανίῃρ ἴοσ οὴς οἵ ἢἰ5 

ψῦῖνε5.--ἡπὰ Πααη σαϊά ἰο μήγηδεῖζ, [705. - ΥΒαίενεσ δανῖςε 1 

ξεῖνε νν}}} ΡῈ οὔ ΤΥ ον Ὀδἢ Δ], ἔοτ] οη τυποῦς δοσίο5 116 ἄοες {}:6 

Κίηρ ἰοηρ [0 δεείοσιυ μοποιγ Ἡδιηδηβ ἰοΐα] ἰδοκ οἱ ϑιιβρίεϊοη 

ΙΔ Κ65 {Π6 Οἷον (Παϊ [4115 ἴῃ ν. 19 4}} [ῃ6 τλοσγε σγιιϑῃηίηρ. 70 Πῖνι- 

56}, 1. ἠπι 5 ἤδαγί. ΤὨΪΒ ἴθ οὔθ οὗ ἴῃ6 ραβϑᾶρεθβθ ἔγσοπΊλ ψῃϊο ἢ 

Μέερ. γα ἰμίετϑ ἴῃς ᾿πβρίγαϊοη οἵ ἴῃ6 Βοοκ οἱ Εβί. ον ςου]ὰ 
16 δυΐῃποσγ Κπονν ννῆδΐ Ηδηδη 5αϊὰ ἐμ ᾿ΐδ πξαγί, ἰ ἢδ6 ψογα τοί 

᾿ηϑρίτεα Ὁ 

7. Αηπάὰ Ηα;μαῆ βαϊά ἰο ἐμε Κίηρ, []05. - ΤΊ τμοὰ νυ ϑμοβί ἴο 
οονοσ ΜΙ ρον] ἐ6 »ηαη [Ὦ, - πο Ποπουγβ [ῃς Κίηρ] ὐὐοηι ἐΐπ6 
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Κιηρ ἰσμρε ἰο ποποι]. ΤὮς ϑεηΐθηοθ ἴπι5 θερσυπ 5 ποῖ ᾿οπ- 

Ὀἰεῖςα ἴῃ (ῃ6 ποχὶ νν., θυΐ Ηδηηδῃ σοῃϑίγιςοιβ ἃ ἤδνν ϑεπίθησθ ἴῃ 

νος ἢ 16 Ῥιαρ 15 οὈ]εςῖ. ΕῸΓ 5: ΠῊ}]ΔΓ Δπδοοϊυῖπμα, 566 4:: ς". 

Τῆς ᾿ῃϑουοη οὗ [05. Γεπλονθθ ἴπ6 δηδοοὶίῃοη. 

8. [ζ- Ἴκὶ τἢ6 Κίηρ πιᾶκε ἃ ἄθογε}, 8η6] ἰδ ἐΐμεηρε ὅγίηρ α 
γογαὶ ραγηπομ τὐμίος {16 Κίηρ πας τοογη [ζ - οἡ τῆς ἀδγ οὗ Πῖ5 
Δοσδβϑίοῃ ἰο [ῃ6 ἴῆγοῃς, [Ξ - ἀπά ἃ ροϊάθῃ Ἵγονῃ] Ηδπιδᾶῃ 
ῬΓοσθοάβ ἴο δηυμησεγαία {πὸ (Ὠἰηρβ (μαὶ ψεγε σουηϊεα ἰοκοηβ οἵ 

Ὠἰσῆσϑί ὨοηουΓ δηοηρ ἴῃ6 Ῥεσβίδηβ. Τῆδ ραγηιθη 5 Ὡοΐ ΠΊΘΓΟΙΥ 

ΒΓ ἢ ἃ ΟΠ6 8ἃ5 ἴῃς Κίηρ 15 δοσιιβίοιηδα ἴο ψοὰσ (ΑΥΝ., ΕΝ.), Ὀυϊ, 

85 (ῃ6 ρογί. ἱπάϊςαϊθβ, δηά δ58 8: υπάεγβίδηάβ, οηα πὶ 6 [ᾶ5 

δοίαδ!ν ννοσῃ. Ρ]υΐαγοῃ (Αγίαχ. 24) τεϊαῖθϑ [Πδὶ ἃ σογίδιη Τιπ- 

ῬὈαᾶΖοβ δϑκοὰ ἴῃς Κίηρ ἴο ἴδκε οἱ ἢϊ5 τηδπί]α δηα ρῖνε 1ἴ ἴο Πῖπ|. 

Τῆς Κίηῃρ δοςεαβά, Ριυΐ ἔογρθαάδθ ῃἰπη ἴο οαγ ἴῃ6 τηδηῖΐϊθ. ΕἼΟΙΙ 

(15 1 ΔΡΡθδᾶγβ [(ἢδϊ ἴο γγεᾶσγ ἴῃς Κιπρ᾽5 οὐνγῃι γοῦς ννᾶ5 δοσουηϊοδα οΠ6 

οἵ {πε στοαϊεϑί ἔανουτβ (συ. τ 5. 18).--α πὰ [Ὦ 3 -Ὁ ρἴδσε ῃἴπη Ὁροη] 
α {1, ὮΣ -᾿ τογα}] μογϑο οὐ τὐμίο ἐμ Κίηρ μας γἱάάφη [δ - οα (Ὠςε 
ἄἀδγ οἱ Πΐ5 δοςεϑϑίοῃ ἰο ἴπ6 ἴσοῃθ)]. ὙΠΘΓΟ 15 ἢο δηςσίθηΐ τεςοσζά οἵ 

1ῃ15 πηθίῃοά οἱ τεινασγάϊηρ βογνίοα ἴο ἴῃς Κίηρ οἵ Ῥεγβῖα, Ὀὰΐ 1[ἰ ἰ5 

ΔΏΔΙοροι5 ἴο ἴῃς ψνοαγίηρ οὗ [ἢ6 τογαὶ σαστηθηῖ. (Οὔ. τ Κὶ. 1:33, ἤσγε 

ϑοϊοπγοη ἰ5 ϑδεδῖθα οἡ Πᾶν ἤοσβα; δηά Οη. 4143, νἤεγα [᾽ϑερἢ 

τί ἀ65 ἴῃ [ἢ6 βϑεοοηα Ἴδαγοί.---απμὰ οἡ τὐθοξδο μεαά α γογαὶ ἱμγδαπ 

μα5 δοόμ ῥίαςε4]. ΤῊΪ5 οἶαιι56 ἢδ5 ρίνθη στεαῖ ἰγοι Ὁ ]6 ἴο ἴῃ ΟἹ 6Γ 

σοπῆπι. Ῥεσᾶιδα πεν ἤᾶνα ϑυρροβεὰα 1ἴ ἱπηροβϑῖθ]α ἰμδὲ ἃ γογαὶ 

ἐπγδαη βου Ὀ6 ρῥ]ασοεα οἡ ἴπ6 Πογϑοβ ἢεδά, δηά Ὀδοδιβε ἴῃ 8: 

ΘΓ ἢ ἃ ἰὰγῦδη ἰ5 ρἰδοθα οἡ Μογάεοδ! β μβοδά. Φ 1, 705. οαὐί. ἘὮ 
ΘΙ σι ταῖ65 εἰαά ας 1 μανε Ξαϊά αὖουε. 33. τεπάετβ μὲ ομρᾷξ.. .. ἰο 
γεχεῖνε α γογαΐ ογοιυ ερῥοη πὶς μεαά; Μῦη., Τίρ., ΟΙεγ., Εδπι., 

απ ἰοἰ α γογαὶ εγοιυη δα ῥἰασεά μῤοη Πῆς ᾿μδαά; χη. ὅς Ττεπι., Εῖϑς., 

απά τυΐμοη α γογαὶ ογοιυη ἐς ῥίαςεά προη μῖς μϑαὰ, ἐξόν ἰοἱ ἐμεηι γίνε 
ἐμ ραγηηεμί, εἰς.; Ῥαρ., ἘΝ. τὰρ., αμπά {6 ογοιυη γογαὶ τυπέοΐ ἐς 5εἰ 

μῤοη ἰδ πεαά. ΑἸ] [π656 σε πάθσιηρβ ἃγα σγδιῃγηδίςα!}ν ἱτηροϑϑι- 

16. Οπ τυΐοδε ποαά σῇ. ΟἿΪΥ τεΐεσ ἴο [ῃ6 ἢοῦβθ. [Ιῃ {Π6 [Ο]]ον,- 
ἰης Παιταῖϊνε 1ἴῃ6 στοννῃ ἀο65 ποῖ ΔΡΡΘΑΣ 8ἃ5 ραῖΐ οἱ Μοσγαάδοβδὶ᾽β 

αἰίγα, νυν ἢ ϑθοννβ {παϊ ᾿ς Ρ6]οπρβ ἴο (ῃ6 Πογβεβ ουἰᾷί. 80 ζδ', ζ:, 
ΙΕ... ἀπά. [ὐν ϑῃ ἱπίεγργείογθ σθπεγα ῖγ, Ὠίδυ., (4]., Νῖ., δηα πηορὶ 

Ιηοάσσγῃ σοι. ὙΠΕΙΣ ἰ56 ΠΟ σϑδὶ αἰ σα} Ὑ ἰὴ [15 ἰάεα. ΤᾺῊς 



ΗἩΑΜΑΝ ΑὈΥΙΘΕ5 ΧΕΕΧΕΡ - 240 

Α5. το]ϊοῖβ ἀδριοῖ ἴῃ Κιηρ᾽5. ἤογβοβ νυ ἢ (411, Ροϊηϊεα ογπδιηθηίϑ 

{π|κῸ ἃ τουδὶ ἰυσρδη οἡ {Ποῖ ἤεδα5 (5ε6 1 ἀγαγα, Νέμπευεθ, νοὶ. 1]. 
ΡΙ]. 9). [{|5 πΚεὶγ (Πδὶ ἃ ϑἰ πα] γ συδίοτα ῥγανδὶ θα ἰῃ Ῥεγϑία. Οἡ 

γογαί ἱμγδαη, 566 τ'". 

9. Αια [οἰ ἐδιδν» ρῖνε ἐπ6 ραγηιονε [δ᾿ -ἰ- οἵ ρυΓΡ]6] απμὰ ἐδι6 μογϑξε 
ἐμπίο ἐμ σμπαγρε οἵ ομϑ οἵ ἐδια Κίηρ᾽ς ποδίο οἠεϊα!5], ἴο 566 {π4ἰ (6 

ΘΘΓΘΙΊΟΠΥ 15 σΔΙΓΙΘα ουΐϊ ΡΓΟΡΕΓΙΙΥ, ἂδπὰ ἴο 844 αἱρηϊΥ ἰο [ἴ ὈΥ ἢἰ5 

Ρσοϑεηςα.--ἐἈ πᾶ ἰοἰ ἱμενι οεἱοίμς 6 γιαπ τυὐποηι ἐπ6 Κὶηρ ἰοηρς ἰο 

ποηπομ, [[05. - δπά ριυῖΐ ἃ ροϊά οἤδίη δροιιϊΐ ἢΪ5. πθςΚ,] σμά παΐξε 

μὲν γα ὁπ ἐδ ἤογϑο [1, Ὁ -Ἐ ἀπά Ἰεδα Ὠἰπα 4Ό οι] ἐρ’ “δι οἰ γ-σφμαγε.) 
ἼΠα 5 Ὀ]6οΐ τᾶν 511}} θ6 ᾿προγῦβοηδὶ, ἃ5 ἴῃ ἴῃς ργεσβαϊηρ αἰδιι565, 

ΟΥ̓ 1ἴ πηδᾶν Ὀὲ ιἢε μοδίε οἤοϊαίς οἵ ἴῃς ἰαδῖ οἰἶαιϑε. Τῆς δοςοοιυηί οὗ 

7 ΟϑῈρ ἢ 5 εἰδνδίίοη (Οη. 415-..) 15. ἴὴ ἴῃ6 δυίμογβ τηϊηά. ΕἾΟΠῚ 

1ἢϊβ βουγοα 705. ἀογῖνεϑ ἢἰ5 δα ἀϊτίοη (Οη. 41). 866 Ἐοβεπίμαὶ, 

ΘΓ Μεγρίείς ἢ Ἐβίεσ.- [οβϑρῇ - Πδηϊεὶ," ΖΑΤΎΨ. χν. (1895), 

ΡΡ. 28 7-.; κνὶϊ. ((897), ΡΡ. 125 7. Τδδ Ρυγροθα οἱ [ἢ τ] ἀϊηρ 15 

ἴο αἀἴδρίαν [Π6 τῃδη 5 ὨΟΠΟῸΓ ἴο 4]} (6 πῃ] Δηῖ5 οὗ δι58ἃ. Οἡ 

οἰ γ-σφμαγε, 56ὲ6 45.--( ἄά []05. - ἰεῖ οἣδ οἵ ἴῃς Κιηρ᾽θ πχοϑί [1ηἰ]- 

πηδῖο ἔτ επμ 5. ργθοθάς ἢϊπὶ 8η6] ῥγοοίαϊηι δείογε πῆηι, Τ᾽ }ὶς ἐδ εὐλαὶ 

ἐς ἄοπα ὕογ ἐδι6 για [1, Ὦ, - πο Ποπουτῖβ με Κίηρ] εὐὐο» ἐς Κίηρ 
ἰοηρδ ἰο ποπομγ ΑΔ σοὺ οχρί  δηβ ἴη6 τησδηΐϊηρ οἱ ἴῃ 6 Ὀγοσθβϑϑίοῃ 

5 ἴἴ δάναποορβ (τ΄. ὅπ. 41). Ετοπὶ (ἢΪ5 δανίςε οἵ Ηδτηδη ζδ', ζ:, 
Δηα [ἴῃς Μιαάγαϑῃϊτα ᾿ηογ (ἢδὶ 6 νγὰβ ῥ᾽ οἰ ἱπρ' ἴο 561Ζε ἴπ6 [Ὥσοῃθ 

(ς΄. Φ' ὦ: οπ 6)). 

10. []ο05. -- Τυ5 Ηδπιδῃ δανίϑεα, βιρροβίηρ ἴμδὶ {πΠῸ σεννασγὰ 
ΜΟΙ] σοπια ἴο πἰπι. [055  Απὰ τῃ6 Κίῃρ τεραγάβὰ Ηδιηδῃ 

οΟἸοβεῖγ, δηὰ [πουρῆῃϊ ἴῃ ἢἰ5 ποαγί ἀπὰ βαϊὰ ἴο ὨΪπΊ56 1}, Ἡδηηδη νν 15.865 

ἴο ΚΙΠΙ της δηά ἴο πλᾶκε ἢϊτηβο!  Κιηρ ἴῃ ΤΥ σἰεδα: 1 566 1ἴ ἴῃ ἢΪ5 

ἴας6.] ΤἼοη ἰμ6 Κίηρ, [7]05. -Ε Ὀεΐπρ ρἰθαϑθεὰ ὑπ ἴῃς δανῖὶςα,] 

ἑταϊά ἰο Ηανιαη, [: -- Ἠαπιδη! Ηδπιδη ἢ] γ»ιακε Ππασίο, [1 -- ὁ ἴο 
6 ΚΙηρ᾽β γδαβϑυγυ δηά [εἰς ἢ ἴπεπος οἠδ οἱ ἴῃς ἤπε Ῥυγρὶςα σονοτ- 

ἱπϑ5 8Π64] ἑαζε ἐμὲ ραγηιοηί [ζ: Ὁ Ἐοὗ ἤπε Ετδηκίϑῃ 511Κ δάογηβά 
ΜΠ ΡΓΘΟΙΟΙ 5 ϑίοῃθϑ ἃπα ρϑᾶγίϑ, ἔγσοπι 8}} ἔοι οἱ ῆοϑβα 5465 ἤδηρ 

σοϊάδθη 6115 ἀπὰ ρομηθρταπαΐθϑ; δηὰ ἴαϊκε ἱπθῆςα ἴἢ6 στεδΐ σσοννῃ 

οἱ Μδοβράοῃϊδῃ ροϊὰ ψῇῃϊοἢ ννὰ5 Ὀσγοιρῃΐ τὴς ἴγοτὴ (Π6 (165 οἵ [ἢ6 

ΡΓονίηςθ5 οἡ ἴῃ ἢγϑοί ἀν [Πδἱ 1 ννὰ5 βϑί δ !]5ηθα ἴῃ ἴῃς Κίηράοπι; 

δηᾶ ἴΔΚε ἰπδῆςα (Π6 Πη6 ϑινογά δῃα δγπιουγ ἰμαΐ ἡγεγα Ὀγουρῇῃϊ πὶς 
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ἴτομι ἴῃ6 ῥὑγονίηςς οὗ Κυβῇ, δπά (πε ἴννο ἴβϑοθϑ σονογοά ἴῃ σουδὶ 

[Δϑηίοη ἢ ρϑαγὶβ Μ Ϊσἢ νόγα Ὀσοιρῃϊ τὴα ἴγοπὶ ἴμ6 ρσγονίηςς οὗ 

Αἰτίςα. Ὑπεπ ρὸ ἴο ἴῃ6 τουδὶ 5806] απά [ζὅ: - Ἰεδὰ οὐ] “δα 
πογσο [: - τῃδἱ βίδη 5 ἴῃ {86 οἢϊεἴ 5141}, ννβοβε πᾶπ)δ 5 Θῃϊἑτερᾶζ, 
ὉΡΟη ΜΏΙΟΙΒ 1 τοάς οἡ ἴῃς τοὶ ἀἂν ἰΠδὶ 1 ννᾶ5 βϑίδὈ ]!]5ηδα ἴῃ (ἢς 
Κιηρσάοπι;] [[05. - δηά ἴδακε [ἢ6 ἢθοΚ- ἢ 81η] ας ἐμοῖς Παςί δαἰά, απά 

ἄο ἐμ μπίο Μογάεοαὶ [ΜθἬΊρ. τόκα, ὦ", Ψ: -- ἨλΙηδη δπϑνεγεά, 
νμιοἢ Μογάροασὶ ἢ Τῆς Κίῃηρ τορ]}ς6 4] ἐμ ὕεω. [Μερ., Φ', 4: « 
Βυϊ, 54 Ἡδηηδη, ΤΏΘΓΕ γα την οἱ ἴπαΐ ΠΔπ|6 διηοηρ (ῃ6 [ενν8. 

Ιταθδῃ, βαἰὰ ἰῃ6 Κίηρ, [ῃ6 οὁΠ67 εὐῆο 55 ἡπι ἐπε Κίηρ᾽ς ραίε [δ - ἴῃ 

[η6 βαῃῃοασίη ψῃϊοἢ Οὐδθη ἘΠΕ 85 δβϑίδ }]5η64.} [Μερ. 

Οίνε δἰπὶ, 5814 Ηδῃγδῃ, ἃ ἴονγῃ οὐ ([ἴπ6 [0]] οἵ) ἃ τίνοσ. Ὕαἶνα Ὠΐτὰ 

αἱ 4150, βαϊάᾷ της Κίηρ) [ζδ:  Ἠδπίδη δηβνεγοά, 1 85Κ (δὲ ἴο 
ΒΔ Υ ΠΊ6 ΓΔίπογ [ΠδΔῃ ἴο ἱπροβε [815 ἀυΐγ Ὁροη 6. Μάδᾷκςε Βδβίε, 

5814 ἴῃς ΚΙηρ,] ορηῖξ ποϊμηρ οἵ αἱ! ἐμαὶ μοι παξί δαϊά, [[05. -Ἐ ἴοτ 

μου τί τὴν ἰηςπηῖθ ἔγιθ πα : Ὀ6, ἰμογείογο, (Π6 ὄχοουῖοσ οὗ 1 οθ6 

[Ὠἰηρθ ῃ] ἢ ἴπου Παϑὶ 50 ψνῈ}} δανίϑεαά. ΤῊΪ5 5ῃ4}} θῈ οὖσ γενναγὰ 

ἴο Ὠϊπὶ ἴογ πανίηρ ϑᾶνεα τὴν [16.] ὙΤπὰ5 ἢ 4 νογὰ {πΠῸ6 Κίηρ 

ὈΠΡΗῖ5 ΗἩδπηδη 8 ἤοροθ. Τῇ βϑυάάδῃ οἰϊπιαχ 15 νοΎν δγίβιῖς δηὰ 
1ῖ5 ηοΐ πηργονθα Ὀγ ἴΠ6 δα] οῃ5 οἱ ἴΠ6 νγβ8. Τη6 Κίηρ ἰ5 ἄννᾶγα 

παι Μιογάδοδὶ 15 ἃ [θνν. Ῥεγῆδρϑδ ἯῈ ΤΊΔΥ ΞΌΡΡοΚΒἝ ἴῃδὶ (15 ννᾶ5 

ΤεΕςογαδα ἴῃ {Πμ6 τονδὶ Δηη8]5 ἴῃαἱ ννεῦα γσϑδα Ὀείογε τ (6))., Ηξς 

15. αἰϑο ἄύγασγε [πὶ Μογάβδοδὶ μαι τυ ν δος ἡπ| 6 ραίε οὗ με Κὶηρ 

(219. ι.22 κϑ9. 1.) ΔΙ[ΠΟυΡῺ [Π15 ἰδοΐ τνουα ποῖ παΐυγα!ν ὈῈ τηθη- 

[ἰοπ6α ἴῃ ἴῃ6 8Δηη815. ΤῊΪ5 ἰθηα5 ϑοπγα βιρροσί ἴο ἴῃς [ἤθοσγ οἱ 

{η6 Κτδϑβ. (ῃαἱ Μογάροδὶ ννᾶ5 ἃ γογδὶ οβῆςϊ] (ς,. 2::- 13), ΟΥ̓ ΨγὙὰ Στ δΥ 

ΒΌΡΡΟοΞΒΕα [ῃδὶ ἴῃς Κίῃρ δά ποίἸςοα ἢΐπὶ 8ἃ5 ἢ6 ρϑϑϑεᾶ ἴο δηὰ ἴτο 

[Πγουρῇ ἴῃς ραῖθ. Ηον {ῃ6 Κίηρ Κποννβ 50 τη πο ρουΐ Μογάθοδὶ 

ΜΙ Πουΐ σιβρθοίηρ [Πδΐ Πὶ5 ἔτη ἘΠῚ (2323) 15 ἃ [Ἔννεβ5, 15 Ββασὰ 

ἴο υπἀογϑίδηα. [11 15 αἷβϑο αἰ βίου ἴο Ἔχρ] δίῃ ον ἢ6 σἂπ Ποπουΐ 
Μογάδθοδὶ τῇς εν ἴῃ (ΠΪ5 βῖρηδὶ δϑῃίοη, θ ἢ6 ἢδ5 ᾿ι5ῖ σου- 

ἀεπηηθα 4}} ἴπε [εν ἴο ἀδϑίσυςοη (3:1-.}}; οΥ, δὲ ἰθαϑί, ὕονν 6 

σδῃ ἃνοϊα πηακίηρ βοὴθ ργονίβϑίοῃ ἴο ὄχοῃρὶ Μοσάβδοδὶ ἔγοϊῃ ἴῃς 

βἀϊςοΐ οἵ ἀθραῖῃ. ΑἹ] [656 ἤοηουγϑ ννου]Ἱά Ὀς οὗ {16 56 ἴο πῃ, 1 6 

ψνΈγα ἴο Ὀ6 δχϑοιῖθα ἃ ἔδνν πποηίἢ5 ἰαίογ. ῬογΏΔΡ5 [6 δυῖθοσ 500- 

ΡΟΒβ65 ἰμᾶΐὶ Χοῦχοθ ἢδα ἃ 5ῃοσί ΠΊΕ ΠΊΟΤΣΥ ; ἃπα Ὠδα [ογροίίθη ὨΪ5 εἀϊςΐ 

δραϊηϑί (ῃ6 7ενν8, ἃ5 ἢς δα [ογροίΐϊθβῃ Μοσγαάβθοδὶ᾽β βεσνίος (23 69). 
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4, ὙΠ] ἐστιν ἔξω 1,.--- ἸῸΠῚ -- ἐπα οὗ ν.] αἷϊ. 66 Ἐ.--τ ΝΞ ἸΌΠῚ] Ῥδγεη- 
(πεῖϊοδὶ βυθογαϊηδίε οἰδυβε σίνίηρ [με ἔπλε οὗ ἴδε ργενίουβ νΌ.--- Ν2] ἣν 1, 
Ιπβίεδα οὗ ὑχσπὸ ν2 Ηδυρὶ τεϑαά 58 ὍΣ ὍΝ Ν3.---- ΠΣ ΤΣ -- ἼΣΠ9] οπι. 6: ᾿Αμὰν 
δὲ ὠρθρίκει 1,: αὦ τέρενε εἰ οορίίαδαξ ἘΠ.---- ΩΥΡ ΤΙ] ἑρονίωμς 3..--- 500] Ἡ 
εἰ ἡμδεγεί 3.--- οὐγγὉ] πῇ. τι Ὁ αἰνίηρς ἴῃς οοπίοηϊβ οὗ [με σοηνεογβαίίοη 
τ τὰς Κίηρ (οὐ, 3:5; Καυ. ὃ 114 ρ).--- ὃ -- ὃ»] οπι. 1..-- Ὁ] οὔὰ. ( (Ἔσο. 
ν ο δπς οχγὖ ὑηα6εγ Ἐ). 

δ. ὝΣΠΣ -- ΛΝ] οἵ. 1..--τ 5 5] οἱ. 3 Οὖ (εχς. Νὶ 5: 5τπιε οϑὐ ὑπάοσ 3).--- 
2] οὔ. 33 Ψ).--- ἼΧΠ2) ἼΣ}] οπι. ἈΞ. 

8. ἸῸΠ Ν᾽2}}} οπι. Ἀ ὦ (εχς. κὶ “- 5 πιεξ, 936).--- ὉΠ] οὔ. 311,.--- Ἴϑου 9] 
Ἰοπῦ Ἴ5 Εὶ 593: ὁ βασιλεὺς τῷ ᾿Αμάν ᾧ Ά1.---- θῸπ 1] οπι. 3.--- 0] ..λο 

ἴο 9.--- τσ") ποιήσω ὦ: ποιήσομεν 1,: βεὶ Ἄ).---- Ὁ. 3] - τῷ τὸν βασιλέα 
τιμῶντι 1,: -ἰ- φμὲ γέρένε ποτνιογίήεαι ὮΣ. ὙὨε 3 ἰπ ΦΨΊΝΔ ἰβ 2 οὗ ἴδε ἱπβίσι- 
τηεηΐ δἵϊεσ ἣν» (ΒΏΒ. ρὑ. 89, 111. 26). [πῃ τἴδ “νδαϊ ἴο ἀο νυ ἢ" τμοδῃ8 

“Βον ἴο ρυπίβῃ,᾽ Βεγε ἰξ πλθϑδη8 “δον ἴο τεννασγα."--- Υ7 -- ἼΦΝ] οἱ. Ά.-- 
Ἴ90. 7 ἐγὼ ---- γρη] “Ἰοηρ, “ἀεβίτγε,᾽ ἂ51 Κα. 135 215 Ἐβί. 2'4.---ὄ ')3 93] -Ἐ 
ἐἐ γεῤιΐανις 3: λέγων Τ,: ἐμενε σορήαϊίονις σμα ἈΝ.--- 5] ποριέποης Ἔι.---- 
ἋΡ-- γπ)}} λαδεῖ γεχ πδοεδεαγίμηι ἾΠ.--- ΓΙ] “Ἔχοθββ᾽ 15 ἃ ἰαῖς Ηδθρ. νογά 

ἴουπα ΟὨΪΥ ἴῃ Ες. δῃὰ Εξί. 10 ὝΓΊ" 'ὄσχοθβθ ἔσοπι᾽ (Εσδς. 12:32 δηὰ ἢἨδγο) 

ἄἀοαϑ5 ποῖ τηδϑδῃ “τῆογε {μδη᾽ (ἾΝ11ὰ., δίες., ΒΒ.) θὰῖ “οἴβογ ἴθδη, “Ὀ6- 

βἰ465᾽ (ϑο Ηδυρῇ); ὦ, εἰ μὴ ἐμὲ; 3, πωλίμενε αἰέμηι πἰσί. 

Ἴ. 105] οπι. 3 ΚΕ; ὦ (εχςε. πο. 5, 44,71, 74, 76, τού, τ2ο, 236, 936): Ηδυρὶ 

ἀε]εῖε5.----- Ἴϑθπ 5Ν] ἀονεέηδ τεὸς ἘΠ: οἵα. 31, 44, τοό.-- Φ""] ἱγωχ. Θ.: 
μοπονγέβοατἑ γέρεηι ἾΔ.---- ΥᾺ}2 -- ὙΦ] οπι. 38: ἴογ ἴε ςοπείγυοιίοη, οὔ. 
Καυ. δ᾽ 143 ς, ποίο. 

8. 1..2}} ἐνεγκάτωσαν οἱ παῖδες τοῦ βασιλέωςτ(ῷ (ἐνεγκάτω Α): ληφθήτω 1,: 

αεοοΐρίαίμν Ἶ.--- τ] βυσσίνην Ω.--- Ἴθ951-- ὧν 1] ομὰ. 311, 3:.--- Ὁ] οπι. 
ὦ (εχο. Ν “δῖε, οὐ υππάογ ἢ). Ηδτγα ΟἿΪΥ σοπϑίγιοα νν. 2 ἰηβίοδα οἵ ἴῃς 
ἃςς.---- 101] εὐ ἐνεῤογεὶ σεῥεν ἐσμμηι 3: εἰ ἐσμο γεραϊ νεμαΐμν Ἶ,: καὶ ἵππος βα- 
σιλικὸς 1,.---- ἸσῸΣ3-- ἼΤν 7 οπι. Ὦ:: φμὶ ἀδ σοίϊα' γερὶς ἐ5ι 3..---- 55}} οτι. 1, ὦ 
(εχε. Ν δ δας ο2δ ὑπάοσ 3).--- ἸΟΝ -- ἼΦΝῚ] οπλ. 1, ὦ (εχς. Νὶ 5: πε, ο3ὁ 
ὑπᾶοσ Ἐ): ἐπάμέμς σε δεῤγα αἀἰχὲ Ἐ,: εἰ ἀσοΐβεγε γερίμνι ἀἰαάεηια 5: Ὲ 
εαβμ σοι 3: Ἡδυρὶ ἀε]εῖεβ ἃ5 ἃ ἰθγίίαγυ β]οβϑϑ Ὀαβεά Ὡροῦ ἃ βθεσοη ΔΓ 

Β1ο585 ἴῃ δ15.--- Ἱ2)] Μδυγ. τεραγά 8 ἃ5 Οὐαί, ἱπηρέ. τ Ρ]. ἔοσ 12) (φῇ. [. 165); 

θυΐ [Βογὰ 15 ηο Μαφφεῤἧὴ Ὦδτε, δπα τμεγεΐογε ἢ γεάϑοὴ ἔοσ ββογίεπίης ἴῃ 6 

νονῈ]. ΤὨΕ 1: Ρ. ψου]ά 4]ϑὸ 6 ἱπδρρτορσίδιε ἱπ {με σπου οὗ Ηδιηδη. 
ΤὭςε ίοτπι 15 Ν ἐλ. ρτγεῖ. 3 58. 

9. 1721] καὶ λαβέτω ταῦτα 1,: οχῃ. 11.) 2: ἰηΐ. 405. ἰπϑιοδα οὗ δΒηϊϊο 

νὉ. ἰπ ᾿ἵνεὶγ αἴβοοιγβε (ο΄. 22. Ηδστγε ρῥγεοθαδα ὃν 7υδϑῖνε δηα ζο]]ονθα 

Υ ρΡογί. (ἢ γοοη5. (Κδυ. ὃ 113 2).---- Ὃ -- ΦΊ2 557 ομῃ. 121, ὦ (εχς. κ “' 5 τις, 
93Ὁ ἀπάοτγ 3).--- Φ 1255) οπι. 33.---- τ Ὁ}] “'πίο ἴπε σμαγρε᾽, οὕ. 25. ". 1. 3ώ,-- 

Φ᾽Ὲ] ῥγένιμς 3: ἐνὶ ὦ: εἶς 1,: μπτες ἘΠ.---- ὈΝΟΤΛΘΠ] 566 οἡ τ3.-- ὈἹΌΠ -- ὈΌΓΙ 05] 
οπι. Ζ.--- ρϑσ πη Οοτίὶ, Ἠαδυρί, τεδα ἰῃς 58.--- γὉ}2 -- ἸΦ2 1] οὔ. 33.-- 
ΥᾺΡ.2 -- ἼΦΝ] οπι. 1, 44, τοό.-- ὈὉ 5 δῷ γἼ2 2 1}] εἰ ἑποοάφης 3..--- 7} 
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,ροῶ.5 σις 5,..20 Ὁ: διὰ τῆς πλατείας Ω: ἐν ἰοία ἈΠ: καὶ περιελθέτω 1,.--- 
5] οἱ. 4Ὁ.-- ἸΝῚΡ] κηρυσσέτω ὦ (κηρυσσέτωσαν καὶ “.") κηρύσσων 1,: ῥγα- 

ἀΐοεί Ὦ.: Οοτί, Ἡδυρὶ, τεδα [86 58.--- 285] λέγων δ: εἰ ἀΐεαι 33.--- 5] 
παντὶ ἀνθρώτῳ ᾧ: ονιπὲ -ἰ Ἐποπογίβεοαμ τέρέηι Ἶ,: τῷ τὸν βασιλέα τιμῶντι 

Ι,: ἴῃ 69 Φ Ὲ3.--- ΥΡ.2 -- ἽΦΝ] οἱῃ. 32. 

10. 1058] οἱ 3: οπι. 44, 71, τού.--- ὈῸΠ -- ἼΠ0] οἱ. (ὦ (εχς. Νὶ σ- 5 πις μὲ 
3 υπάοτγ 3).--- ΠΡ ἋΔῈ] “ἴἀΚε βυγ,᾽ οἵ. 55.--- ΟἿ. -- ΠΡ] οτι. Ὦ2.-- οἱοῦ ΓΝ] 

Ργ. ῥ-Ὶ.)9 9.--- δνϑ] καλῶς ὦ: δέη !.--- ΛΘΡ οτι. 1 ὦ 32.--- 15] σέο ἀἐπ σι 

Ἐ,.-- ἼΠ55] οι. Ἐ:.--- ὙΦ2 2Φ 0] τῷ θεραπεύοντι ἐν τῇ αὐλῇ ΦΆ: ὃν 
δοξάζει τοό.---- 222] ἐν τῇ βουλῇ 240: ὃν εἶπεν Α.--- 505] ῥα αμὲ 3: οπι. 

Ι, ὦ (ἐχο. Α τοὄ).--- ὅρου ὉΝ] "ἀο ποί Ἰεὶ 1411, ἐ.6., "ἀο ποῖ οὔμῖτ᾽ (ψ'. [ ο5. 21" 
Τα. 213).-τ- 2] - σου ὦ Ι, Ὦ:.---- 539] οπι. 1, ὦ (εχς. πὶ “- ", οΞ ὑπάογ 3).--- 
ΓΣ ἽὝΦΝ] οπὶ. [,. 

ΗἩΑΜΑΝ ΕΧΕΟΤΕΘ ΤῊΕΞΕ ΚΙΝΟΒ ΟΟΜΜΑΝῸ ΑΝῸ ΟΟΕΘ ΗΟΜῈ ΙΝ 
ὈΕΒΡΑΙΕ (6::-..), 

11. [1, -Ἐ ΝΟον, ἤθη Ηδιηδη ρεγοοϊνεά (μαΐῖ δε νὰ5 ποῖ ἴ8ς οὔθ τῇο 

8438 ἴο Ὀε δοπουγεά, Ὀυϊ Μοτάδσοδὶ, ἢἷβ ἤεαγὶ νγᾶϑ σοπῃρ]είο Υ σγυβῃοά 

δηὰ ᾿ἰβϑ σουτᾶμε 8 σμδηρεα ἰηΐο 1αϊηΐπη655.)})ὺ [Ξ - Απὰ Ηδπιδη 

τπουγηδα δὲ ἴποϑε ᾿νογά5.}] [3 Ὁ Απάὰ ψ ἤδη (ἢς νὶςκεὰ Ηδηίδη αν 

{πᾶὶ 5 ἀγριυπιθηΐ5. ἀνδιϊοαὰ ποίμης ἢ ἴῃς Κίης, πὰ τμδΐ ἢ ψνογάϑ 
ψοτα ποΐ Πεοάςα, ἢ επί ἴο (δε Κἰηρ᾽5 ἰγεαϑιγυ ἢ Ὀοννοα ἢοδα, ἡ] Ὡ}- 

ουΐ Ἰοοκίηρ ὕρΡ, πιουγηΐηζ, δηὰ τἱῖῇ 5 πεδα σονογοα, ψ ἢ βἰορρεα ϑαγϑ, 
δη4 οἰοβεά Ἔογοβ δηὰ ροιζίηρ ππουΐῃ, ἀπά Δη δροηΐζεα μοατί δπὰ ψουπαθα 

σε! ηρ5, δπα Ἰοοβοποα γίγας, ἀπα Κηθοβ Κποςκίηρ αϑαϊπϑὶ ἐδοῖ οἴδεσ] 

Απά Ηαρνιαη ἰοοῖ {πὸ [δ᾽ -Ἐ Ῥυγρ]6] ραγνηοη [05 - οὗἨ τογα]ν 
{παΐ ννα5 ὑγοιρῃΐ Κιηρ Χεγχοθ οἡ ἴῃ ἢγϑὶ ἀἂὺ [πὲ 6 νγᾶβ δϑίδθ- 

᾿ἰ5ῃεά ἴῃ τὲ Κίπράοπι; δπὰ Πα ἴοοῖκ ἐπεποα 8]} {πὸ γεϑί οὗ {π6 σοῦ δὶ 
ΔΡΡΆζεὶ, ἃ5 6 μδὰ Ὀδθῃ σοπηπηδηάεά; ἀπ ἢς επί ουἵ ἰηδηακίε ἴο 

ἴῃ τουαὶ] βίδ᾽ 6] αμὰ [ζ5:. - τοοῖκ [Πθηςο] ἐμ πογσο [5 - ἰῃαϊ βἰοοά 
ἴῃ (ῃ6 οσΠϊοί 514}}, ἴσοτὰ ΠΟ ἢ ροϊάδη δι σσαρδ υπρ ἀονῃ; δπὰ ἢς 

Ἰαϊὰ Πο]ά οὗ {π6Ὸ Πογβο᾿β ὑγια]Ὲ, δηὰ 4}} (Π6 γογδὶ ἀρραγοὶ ἢδ σαιτι 

ὉΡΟῚ 5 5Βῃου ἀογθ; δηα (ἤ6Ὺ ρὰΐ οἡ ἴΠ6 ἤάγηθ55 δηὰ δα]υϑίεα [6 

58646]6.] 

[[ο5. -Ε Απὰ Βα ἴοοκ ἴδε σοϊάδη ῃθςκ- ἢ δ᾽η][1,, [ο05., Μερ. -Ἑ Απὰ δες 
ουπα Μοτάεςα!) [1], - οα πὸ νεῦν ἀν οἡ ψῃΐςἢ δ6 Πα ἀείογηηϊηδα ἴο 

ἱπηραὶς ᾿ϊπι] [[05. -᾿ οἰοιμεα ἴῃ βϑδοκοϊοίῃ Ῥεΐογε ἴῃς οουτγί,) Μερ. τόα 
Ἔ νι} τῇς ἘΔ 5 βεαίεα Ρείογε ἢϊπὶ, ἢ }Ὲ ἢς ἰδυρσΐ ποπὶ μαίασμοίῃ 

ἃ5 ἴο ον ἴῃς Βαπάξμ οὗ πη68] οὗ ἴῃς πιθα]- οβεγίηρσ οὗ βγϑι] ηρβε οὐρδῖ 



Ν. 

ὃς 
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ἴο Ὀε οἢετεὰ αἱ Ῥαβϑθονεσ. Ἦοη Μογάςοδὶ 586'ῃν [Πα Βα σᾶπηδ ἰονναγὰ 
Ὠῖμτ Ἰεδαϊΐϊης ἃ 5βρ᾽επαϊὰ ἤοῦϑε, ἢς ννᾶ5 ἐγ ρῃίεποα δηὰ 5αἰα ἴο {πὸ ΕδΌδ]5, 

ἼΠιΙ5 ᾿τείςἢ σοηθ5, πὸ ἀουδὲ, ἴο Κὶ}} τῆς. Ανοϊά Πἰπὶ, ἰμδὶ γου τηδῪ ποῖ 

Ὀε Βαγηγεὰ δ]. Ὑδβογευροη Μοσγάδθοδϊὶ ψγαρρθα Ὠϊπιβ6] ἴῃ 5 ργαγοσ- 

τΔηι]Ὲ δηά οἰοοά Ὁ ἴο ργᾶυ. Απὰ Ηδπηίδη οηΐϊογοα, δηα 5841 ἀοννῃ Ὀ6- 

ἔοτε δἴτα, δπὰ νναϊϊοα ὑπ1}} Μοτγάεοδὶ βδὰ βηϊξπεα ργαγίης. Ὑἤδη ἢς 

βϑδϊὰ ἰο δἰπι, παῖ ψεσγε γοὺ ἀοϊηρς ᾿υϑῖ πον ῦ Μογάεξοδὶ δηβννογοα, 

ἵνε νετς ἰεαγηΐηρ [Πδῖ, 50 ἰοηξ 85 ἴδε Τερ]ς βἰοοα, Ἔνογυ οπὲ ψ8ο Βαὰ 

νοννοὰ ἃ της] -οβογίηρ Ὀγουσῖ ἃ βδηαία] οἱ πηδὰ] δηὰ οδίδὶπθα δἱοηθ- 

τηθηΐ {μόγεργ. ὙΠεη 5814 Ηδπηδη, γουγ μαπαΐμ] οὗ τη] μ85 ουϊννείρῃεά 
ΤΩΥ το,οοο ἴδ θηῖβ οὗ βίϊνεσ. γείς, 5414 Μοτσγάδςοαδὶ, θη ἃ 5ἷανε δο- 

αυΐγεϑ ψ δ ἢ, ἴο ἤοτῃ ἀο δ δηὰ ἢϊ5 ννεδ ἢ Ὀεϊοης ἢ] [1], [ο05. -Ε ΤΏδη ἢς 

581 ἴο Μοτάσοδὶ, Τκε οἱ [ῃγ βαςκοίοι,) [[05., ἥερ. - πα ρυΐῖ οη ἴδ6 

ΓΟΥ8] ἄρραγοὶ.} [2 -᾿ Ατίβε, βεγναηΐ οἵ οά, δὰ Ὀὲ βοπουτγοά.)] [1, Ἢ 
8Δη4 Μοσγάεςδὶ νγᾶϑ8 αἰβιηαγεὰ ἃ5 οὔθ δροιυῖ ἴο ἀϊε, δηα ννᾶ58 ραϊπεὰ ἴο ἰδ ὺ 
δϑίας ἢΐ5 βδοκοὶοῖμ.)] [[05. - Απά ποῖ Κηονίης πε γα, θὰϊ ὑρροϑ- 
ἴπηρς [δὶ δὲ νγὰβ τποςκεα, ες βαϊά, Ο θαβεϑβῖ οὗ 4}}] τιθῇ, ἀοβὶ ἴδου ἴῃ8 

Ιδυρὰ αἵ οὐὖῦ πιϊϑδίοσίυπεβδ᾽" Βυΐϊ δὴ Π6 ννὰ8 σοην]ποεα [Β΄ (ῃς Κίηρ 

δθεβίοννοα {Π18 ΒοηουΣ ὑροη ἢἷπὶ ἃ5 ἃ γοινγασγα ἴογ {πε ἀοἰϊνεγαηςς ΓΒ 

ΒεῈ Βαὰ ντουρῃϊ ἔογ ἢἰπὶ ὈΥ̓ σοηνϊςτης ἴῃ6 δυης 8 0 Πδα ρῥ]οιοα 

αραϊηϑί Ὠἷπι,} Μερ. -Ε Μοτγάδοδὶ βαἷὰ, 1 σδηποῖ ρυΐ οἡ {π6 τογδὶ ρατγ- 
τηδηΐβ ἈΠῈ} 1 μᾶνεὰ ροπα ἴο {με Ὀδῖἢ δηα ᾶνε δα ΠΥ δαῖτ οι, ἔογ ἴῃ 18]5 

ςοπαϊιίοη ἰξ ἰβ ποῖ ΡῬΓΟΡΕΙ ἴοσγ τὴς ἴο ρυΐ οἡ τουδὶ ψζαγιηεηΐβ. Ἐδϑίβογ 

ταοϑηννὮθ δά 5οηΐ δηά δὰ ἑογθιἀάθη 4}} Ὀδῖ 8 δῃηὰ 411] θαγῦθιβ (ἴο 

βδεγσνα Μοσάδοδὶ). 80 Ηδπιδη ἢϊπ|56}{ ψοηΐ πο ἢς Ὀδίῃ-ἤουβο δηὰ 

Ὀαϊποὰ ἢῖπι. ὙΠδη δε Ὀγουχῆί ἃ ρδῖγ οὗ βεΐἴβϑοῦβ ἔγοτι ἢΪβ ἢοπῆς δηά οὐυϊ 

ἢΐ5 Βαῖγ, σγοδηΐϊης δηῃὰ 5ἰρῃίϊηρ 411 ἴῃ6 ἔππιθΘ. ἉΝῺΥ 5 σῃεϑὶ ἴδοι ὃ 5δ]α 
Μοτγάοοδσϊὶ. Αἰδϑὶ βαἱὰ Ἡδπίδη, ἴο ἰμἰηἰς ἴπδὶ ἴῃ6 πιᾶη ννῆο νὰ58 ἢοῃ- 

οὐυγεὰ ΌΥ [ἴῃς Ρεδορὶς πιοῦα ἴμδη 4}} [6 ποῦΪ65 85 ΠΟῪ ὈδοοπΊ ἃ ὈΔ.}- 
αἰϊεηάδηΐϊ δηὰ θαγῦοσ! ΝΥ τοίςἢ, δηϑνεσεά Μοσγαοοδὶ, δήαϑι ἰοὺ ποῖ 

ὙΜΡατΡΕΓ ἴῃ {6 ν]]Π|ᾶρχο οὗ Καγςυτπη ἴοσ 22 γεδγβ Ὁ] 
ΚΝ : 

Απά Με οἱοι οά Μογάδεοαϊ, [1,4 -Ὁ ἀπα 1ἴ 5δεπηχοα ἴο Μοσάβοδὶ (ῃδϊὶ 

Ὧδ 9) ἃ ΓΤ ΓΆ0Ϊ6, ΔΠη6 ἢΪ5 Πδρατί νὰ5 ἰοννδγα ἴῃ ,οσγὰ, δηα ἢ6 ννᾶϑ 

ΒΡΘΘΟΏ]ο65. ἔσοτα δϑίοηβῃμηθηῖ.}) [ἢΠὲρ. - ἼΠΘη Ἠδιηδῃ 541α ἰο 

Ὠΐπι, Μουηί [ἢῃ6 Ὠοῖϑε δηά γί ἀε! Βυΐ Μοσαάβξοδὶ γορ] δα, 1 σδηποί,1 

Δ ἴοο 6 ὰΚ ἴγομῃ ἰοηρ ἰδϑίϊησ. 80 Ηδιηδῃ Ἵογουςῃδα ἀονῃ, δπὰ 

Μοτγάθοδὶ πηοιηϊθα οἡ ἢ]5 ὈδοΚκ, ρἰνίηρ πἰπὶ ἃ Κίοκ ἂἃ5. ἢῈ ψϑηΐ. 

ΎΤΠΘη αἰ ἨδπΊδη, [5 ἰὶ ποῖ ττι θη, ““Ἐο]οῖοα μοὶ θη 1Πϊη6 

ΘΠΘΙῺΥ [41εἰ ̓ Ὑπαῖ, ϑαἱϊα Μογαάβροδὶ, μοϊἀβ. ροοὰ οἠἱγ οἵ δῃ 
Ιϑγδϑὶϊῖθ. Οἱ γου [ἰἰ ἰ5 τε, “ὙΠοιι σα] ἰγεδὰ προ (ΠΕ Γ 

δΙρἢ Ρ]4ς65. [1, -  Απα Ἠδπηδη Πδβίθηβα] απὰ ἤς πιαάς Μογάεεαὶ 
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γίάε [ντϑ55. - ὑροη ἴῃς Πογϑε, δηὰ δὰ δἷπι δρου] ἐμ ἐπ οἶγ-5φμαγε. 

[[,,| 705. -- Αμὰ Ἠδιηδη ψοηὶΐϊ Ὀεΐογε Ὠϊ 1] απά πες ῥγοοίαί»ιφά δεΐοτγέ 

κῆρι, ΤἼῖς ἐδ δαὶ ὃς ἄομε ἰο ἐ᾿δ παρ [1, -Ὁ Ὦο Ποηουζϑ ἴΒῈ Κὶπρ] 
αὐἤονη ἐπε Κίηρ []ο8. -Ε ἸΙονοϑ 8η6] ἰοηρ5 ἰο ΠΟΜΟΉΓ. 

[53 -Απαὰ ἴμεσε εσα βϑεπῖὶ ἢΐπὶ ἔγοτῃ ἴδ6 Καὶ ἱπρ᾿ 5 Βουϑε 27,οοο ἍἽδοῖος 
γουῖῃ5, νι ἱ ρο]άδη συ Ρ8 ἴῃ {πεῖν γρδι μδηάς δηα ροϊάεξη ρῥἱο6Γβ ἰῃ (δεῖν 

Ἰεῖῖ μβαπάς, δηὰ ἴΠΕΥ τηδτομβοα Ὀείοτε ἴῃς σἰσῃίθουβ Μογάεοδὶ οσγίηρ, 
ΤὨΪΒ ἰ5 ψἢδὶ 5 ἄοπα ἔογ ἴδε δὴ νοῦ ἴῃς Καὶ ἢρ, ἴδε οσγεδῖοσ οὗ βεανεη 
δηα εδγίδ, Ἰοηρβ ἴο Ββοποισ. Απὰ ν ἤρθη ἴΠε 15γδ6} 1168 8αιν, [ΠΟΥ τναϊκοὰ 

οὐ ἴδῃς τὶρῃῖϊ δῃὰ οἡ ἴδε Ἰεξζ οσγίησ, ΤῊ5 5 ψ δὶ 5 ἀοπα ἔίοσ ἴΠ6 τἤδῃ 

ψῇοτ ἴδε Κίηρ, ἴῃς σγοδίοσ οὗ ἤδάνθη δηά δασίῃ, Ἰοηρβ ἴο βοηουγσ.0 Απά 

ψΏεη Εβίδοεγ Ἰοοϊκεα δπὰ βαὺν Μοσγάεδοδὶ, μοὸσ οουβίη, οἰοι πεὰ ἰπ [6 τογαὶ 

ξαιτηεηῖ, ψὶ [Π6 του] σγοννῃ ὑροη ἢ15 686, τἰαΐηρ ὕροη ἴῃς Κίηρ᾽β 

ὨοΓΞ6, 586 γᾶνε ἴΠ8η5 δῃηα ὑγδίβεα (ῃς σοὰά οὗ Βδανεη ἔοσ ἱμοῖσ ἀδ]νοσ- 

8ηςε, θεσᾶυ5ε Μογαδοδὶ ἢδα ρυῖ ου 5δοκοϊοῖἢ ἂπὰ ἢδὰ ρ]δεβὰ δ5868 ὕροὴ 
8 Βεδὰ ἰπ ἴῃς ϑἱψῃϊ οὗ (ῃΠ6 ὀρργθβϑϑοσβ. Απηάᾶ ψ ἤδη 586 βᾶνν Μογάδοβὶ, Βεσ 

οουβίη, 8η6 δηϑινεγεα δηά 58ϊ]4 υπίο ἢϊπι, [ἢ [Π66 ἰ5 {16]||δὰ ἴῃς νογὰ οἵ 

ϑογίρίαυγε ὈΥ ἴῃ6 ΠΟΙΥ ῥσορβεῖβ: "δ γδίβεῖ ἢ ὑὉΡ ἴῃς ροοσ οιΐῖ οὗ ἴδε ἀυϑῖ, 

δηα ἢΠᾺῊ61 ἢ ὑρ ἴδε πεεαν ἔτοπι {Ππ6 ἀυηρἢ!}}; τὶ μ6 τηδΥ. βεῖ δῖπὶ ψ 1 

Ρτίποθθ, ονεη ἢ (η6 ῥγίποοβ οὗ ἢὶθ ὑεορ δε." ΜΜογαάδοδὶ δ]5ϑο χανε 
ἘΠΔηΚ5, βαγίησ: “ἼὝΒου δΒαβϑῖ υγηθα [οσ πΊῈ ΤΥ πιουγηίΐηρ ἰηΐο ἀδπείηρ; 

ἴδου Βαϑὶ Ἰοοβϑεα ΤΩΥ̓ 58. ο οί, ἃπὰ σίγάθά τὴς ἢ ἃ τουδὶ χατιπθηῖ. 1 
Ὑ01}} ργαΐβο {με}, Ο 1ογὰ Οοά, τὰν τεάδοσησγ, θδοδυβα ἴβου δαϑὶ ποῖ τε - 

Ἰοϊςεα {πε Βεασγί οὗ πιῪ Ἔπευλΐεβ (58: Π} 1 γὶγ ζ: οἡ 8:5). [Μέερ. τόα - Απὰ 
8ἃ5 Ὦς ρΡᾶ5866 ΌγΥ Ηδιηδηβ δουθϑε, Ηδιηδη᾿5 ἀδιρῃϊος Ἰοοκοα ἄοννῃ ἔγοτι 

1}ς τοοῦ, δῃὰ βϑιρροβθα ἰῃδὶ μοῦ ἰδίῃεσγ νὰ5 σἀἰηρ δηὰ ἴμδἱὶ Μογαεδοβὶ 

85 δΔοσοιηρδηγίηρ ἢ οἡ ἔοοϊ; 50 586 ξεϊς βεα ἃ 5]ὁρ -Ἶδι ἀπά ρουτεὰ ἵἰ 

ὉΡΟη Ποσ ἔδί μετ᾿ 5 μεδά. Βιυϊ ἤδη 586 ρεγοεϊνεα ἰῃδἱ ἰΐ τγὰβ δεῖ ἔδίδβεγ, 

8η6 δυηρ Βεγϑε] ίγοπι 186 τοοῦ δηά ἰω]]εὰ ἤθγβε .] [ΥΣ - Απὰ Ηδιλδη 
να] κοα ἴῃ ἢἰβ8 ἀἴβρταςς, θυ Μοσγάδοδὶ νγᾶβϑ ΒΙΡΏΪΥ Βομουγεαᾶ; δηὰ σοὰ 
Ὀτοῖο ἴῃς πεδγί οὗ Ηδιηδη.) 

12. Απά [7]05. - ν ἤδη δα δά ἱγανεγϑοά ἴα οἰΐγ,] Μογάεφεαϊ γε- 
ἐμγηεά μπίο ἰμ6 Κίηρ'» ραίε [ζ᾿ -Ε ἀπίο ἴῃς βαημδαγίη ἰμδΐ νγᾶϑ 
ἴ[ἢογα, δπὰ ἢδ ρυΐϊ οΥ̓͂ ἰῃ6 ΡυΓΡΙς τγαϊπηθηῖ, δπαὰ ρυΐϊ οἡ βδοκοίοίῃ, 

Δη4 541 ἴῃ 85}65, οοηξεβδίηρ 8Δη4 ῥγαγϊηρ ὑ1}] τς ονεηΐηρ.] ΑἴτεΣ 

(15 Ἔχ Γδοσα πᾶσ δηα ὑποχρεοίεα Ὠομουγ Μοσγάδοδι 15 Ὀσουρῆὶ 

Ὀδοῖς ἴο δί5 οἷά δαιπὶ (2.5) ἔσοτῃ νος ἢ ἢδ δεῖ οιἱ (6:9).---Α μὰ 

Ηανιαπ μπγγίρά ἰο εἷς πομδο, νιοιγηΐηρ [δ᾿ -Ἐ Ἐἴοσ 5 ἀδυρῃῖεσ, 
απά ὐἰ μὲς μεαά εουογεά [δ -Ἐ ΘἸΚ6 οπα πιουγηίπρ ἴογ ἢΐ5 ἀδιιρῃϊεῦ 
δηά Πἰδ5 ἀἴϑρταςς (ο΄. Ητρ. τ6α).} Ἠδιηδη ἔδεϊβ ἰῃς πϑϑὰ οἱ σειν 
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Βοπηδ δὶ οὔζθ ἴο ἢϊ46 5 βϑῃδπ)ε δηά ἴο ροιγσ ουἱ Πῖ5. 5Βούσονβ ἴο 

ϑυτραίπείίς οᾶτθ. Ὑπὸ οουεγεά μεαά ννἃβ ἃ οἰρῃ οἵ τηουγηϊης 

διηοηρ ἰῃ6 Ηδῦγενβ (75 2 5. 1539 76. 144); 50 8150 διηοηρ 16 

Ῥογϑίδηβ, δοσογαϊηρ ἴο (υτχί. ἱν. 1ο, Χ. σ. 

13. 4π4 Ηανιαπ γεεομηίοα [7]ο05. - ἢ πνϑορίηρ] ἐο Ζεγεοῖν μὲς 
ιὐἱΐε απά ἰο αἱ μὲς Γγἱοπάς αἱ ἱμαί μαά πμαρῥερεά ἰο μὲν.) Τῆς 

ε ίεηπάς (ο΄. 515. ν)ὺ ἅτὰ ἴῃ 1ῃ6 ποχὶ οἰδυβα σ4]16ἀ ᾿ς τοΐδε »πθΉ, τόση 

ΠΟ ἢ, θᾶγ5 ἤδερ. τόα, νγεὲ ΤΏΔΥ ἰηΐεσγ πὶ ὄνεὴ ἃ πεαίμθη τῇδ Ὀ6 

ννῖ56.---Α)ηὦ μἷς υΐδο πιοη [3 -ἰ ταὶ Πα μα ἴῃ σοιης!]] απ Ζεγε5)ι 
μὲς ιυΐΐε δσαϊά ἰο πῆι, [Μ|ὴρ. τόα -- 1 Μοτγάδοδὶ μὲ ἀδθϑθοθεηαβά ἔγοπὶ 

οἴμοσ {τῦ65, ἴ[ῃου σδηϑί ονθγοοσηα δϊπι; Ὀυ01] 77. Μογάεεαϊ δὲ οἵ ἐπέ 

δεοά οἵ ἐμ ὕμάσαης [Μόερ. -- Βεη)απηίη, ΕΡΏγαϊπι, οσ Μδῃδ556}) 

δείογε ὐὐοηι ἐμοῖς μαδὶ δερμη ἰο ζαἰ [τ Ὁ 5. ἴπ6 Κίῃρβ [6]] Βεΐογε 
ΑὈγδῆδι ἰῃ ἴῃ6 Ρ]αΐη οἱ ἰΠ6 ΕἸ6]ἀ, 45 ΑὈΪ πιο] θοῇ [6}] θοίογο [54Δ6, 

8ἃ5 ἴῃ6 δῆρθὶ νὰ5 νδηαυ ϑηεα ὈγΥ [4οοῦ, δηά 45 ΌὉγ ἴπθ Πδηάβ οἵ 

Μοβοβ δηά Αδγοῃ, Ρῇδγδοι δηά 4]] ἢΪ5 ἢοϑίβ βδηὶς ἰῃ (6 Εϑά 868, 

Δηα 85 411] Κίῃρβ δηὰ ῥγίησθϑ ηο αἸα ἴΠδ τ ἢδΓπὶ ννεγα ἀε]νεγοα 

Ὀγ ἀοὰ ἰηΐο ἰπεῖὶγ ἢδηά, 50 4]50] ἐἤοις εὐἷ ἀεοοπερ[ίδῆ ποίδμΐηρ 

[ζ: - Βαγηι}) αραΐηςὶ πηι, δι τὴ! {αἰ} σονερίοίοίν δοίογε Πἶνι, 
[ὦ - ἴοσ τῃε 1ἰνίηρ Οοά ἰ5. ψνίἢ Ὠἰπι.] 

[δ! - Ἐὸογ οἵ Τ᾿ υὐ δὴ ἰΐ ἰ5 τ τεη, “ΤῊΥ Βαπά ἴ5 προη (ἢ πεεὶς οὗ [Ὠΐης 
ΘΠΘΙΏΪ65᾽"; δηὰ οἱ Ερῆγαϊπι, Βεη͵δπιὶη, ἀπά Μδηδββϑοῦ ἰΐ 8 νυτίτδη, 

““Βείογε ΕΡρηγσαίτη, Βεη)απιη, ἂηα Μη Δϑβθἢ 5(γ ὺρ ΤΥ πιῖραι. [3 -ἩἘ 

ΤΒου δαϑὶ Βεαγὰ ἰοὴρ ἀρὸ (πδί ἴεγε ψεέγε ἴῆσγες [ἀξεδη5 ἴῃ ἴΠ6 ῥγονίηοθ 

οἱ Βαῦγίοη, Ηδπαπίδῃ, Μίβῃδεὶ, ἂδπα ΑζΖαγίδῃ, δηὰ ὑεοδυβε {ΠῸῪ αἱά ηοΐ 
ΟΌΘΥ ἴδε σοϊημηδηβ οὗ Νεθυςβδαάπεζζαγ, πε οαϑὶ {μεπὶ πο ἃ ΒΕΓΥ 

ἴωυγηδοο, γεῖ ἴον ψεηΐϊ ἑοσγίἢ ἔγουῃ 1ῃ6 πιίάϑι οὗ (86 δαπιθ υὑπῃαγπλοά; 

δηἀ ἃ ἴοηριαε οὗ βδαπης σατὴς ουἱϊ ἔτοτῃ {πε ἔμυγηδος δηα ἀσνουτεά [Πο56 

νο 84 δδίεη ἴμεῖὶγ Ὀγεδα. 1 πον Μογάεοδὶ 15 οὴἣς οὗ ἴῃς ἀεξβοεπάδηϊβ 

οὗ ἴδοβε πηδῃ, 815 ἀδεαβ ν}}} θὲ Κὸ 18 εἶγ5.] 

ΤὨδ τοΐδε ὨΦΉ ἅτ σου 56]1ογϑ, {κὸ (ἢοθ6 οἱ ἴῃ Κίηῃρ (1:2), ποῖ 

ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΪΥ δϑίσγοϊορεοσθ ἰῇ οἰ, σᾶ56, ΟΥ ἰάἀδηίῖςα] ἢ τἢο56 ἢο 

ςαϑί ἰοΐβ 27 (ατοῖ.). Ἠδργε 85 ἴῃ 2' ὑμάσαῃ, εν, ἢᾶ8 Ὀεδοοπηδ ἃ 

ΠδίϊΟηΔ] ΠΔηη6. [{ 5 Ὠαγά ἴο 566 δον (Πότ σου] Ὀ6 δὴγ ἀοιθί 

δῖ [Π15 1δἰ6 ἀδίθ νοὶ ΠΣ οὐ ποί Μίογάδοδὶ νγεσεὲ ἃ [εν (οἱ. 25 3". "). 

ἴῃ ς!" Ηδηδη ἢϊπΊϑε] ἢ γα (Πα (Π5 ἰ5 [Π6 σᾶ56δ. Ῥογῃαρϑ [Π6 

δυῖῃοτ 5 ἰάθα 15, (μαι Μογάδοδι 5 θείϊηρ ἃ [δν τηΔ46 ΠΟ 1 ρ ΓΘ βϑίοῃ 
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ὍΡΟΙ (ἢ6 σου 56] 1}. οσβ ἀπ|}] Ἡδπηᾶπ Ὀαρᾶῃ ἴο [4]} Ὀεΐογε ῃἰτα, δηα 

16 (πο Ὀοιμουρῃί {Ποπηβεῖνεθ οἱ 1ἴῃ6 ϑἰρηίβοδησος οἱ (ἢ15 ἴαςῖΐ. 

[1 15 ἴϑο δασγά ἴο 5866 νυν Ηδπ)δη 5 Ῥεγϑίδηῃ δαάνίβεσθ 5Βῃοι]ὰ δη4 
ΔηΥ Πρ δάση ἴῃ ἢΪ5 βυβίαϊ Πἰηρ ἃ ἴθ ΡΟΓΔΙῪ τανοῦθα Ὀεΐογα 

ἃ εν. Τα [εν οσα ἃ ἀδϑρίβοα, βυθ]εςὶ τᾶς, ῇοϑε ἀδϑίγας- 

τἰοη δά Ῥδθὴ ἀδογθοα Ὀγ {πὸ Κίηρ, δπὰ ἴῃθγα ψ γα ΠῸ πα] Δί ΟΠ 5 

γοεῖ ἐπαὶ δ νου] σἤδηρε ἢἰβ πλὶπα. [,8}Ρ. ΒΌΡΡοβοβ [ῃδΐ ἔθ δά 

ἃ ἰουςἢ οὗ ρσομυΐπα ἱπϑρίγαϊϊοη {κὸ (6 Θ10γ] δηὰ (δίδρμδβ (7η. 

1145-5). Μα]., τπαὶ πον οὐίαϊπεα {πὰ ἱπίογγηδίϊοη ἔγοπὶ ἂμ δν]] 

ορί τίς; Γκ8Ρ., Βετγί., (παὶ βῃγαννἃ υπιδη σα]ου]αἰίοη βῆονεα {ἤΈ τὰ 

{παἰ Μοτγαρδοαὶ᾽β ϑἴδγ ννᾶ5 'π {ἴΠ6 δϑοοπάδηϊ; Μαγ., Μεη., [πη., (δὲ 

1Π6Υ δά Ἰεαγποὰ ἔγομι ἰῆ6 [ἐνν5 οἵ (οά 5 ψοπαάετ] ἀ66 65 ἴῃ 188 

Ραβῖ; ὅτοῖ., ΝΝ1Ὰ., ϑίερ., ϑῖγε., (μδὲ {ΠπῸῪ Κηον ἴῃ6 ογδς]65 σοῦ- 

ἀσπχηΐηρ Απλδ]οϊς ἴο [41] θείογε ἴσγαεὶ (Εχ. 17.595 Νὰ. 245 1. 251-19 

19.152 5. 1" δ΄; 566 Οἡ 3)). ΤΏ Ϊ5 ἰ5 Ργοῦδθϊὶν ἴμ6 δυΐμογ᾽β 1468. 

Ης Κηονβ {Π6 συ γϑοθβ οἵ Απηά]οκ ἰῃ ἴπῸ6 75 δου ρίαγαβ, Δηα ἃ5- 

5 Π165 [Πδἰ [ΠΥ ἀγα δα} νν6}} Κηοννῃ ἰο Ηδιδῃ, ἴῃς ἀδδοοπάδηϊ 

οἵ Αρᾶρ, πὰ ἢϊ5 {τἰοπάβ. Αἱ ἄγϑὶ {ποὺ πᾶνε αἰβγεραγαθα {658 

Ρτγααϊοιϊίοηβ, Ὀὰΐϊ ΠΟΥ͂ [ΠΟΥ 566 ἰμαὶ {πον ἤᾶνα σοίδ πο 81] {ΠΟ ΙΓ 

δηςίθηΐ νἱία!γ. ὙΠαΐὶ ΠΥ 5ῃοι]ὰ τϑαὴ]ν πᾶνε Κῆον [5 

᾿Πογαΐαγο 50. Μ06}} 5, οὗ σοιγϑθ, ἱπῃροβϑίθ]α. ΤῊΪ5 δανῖςς οὗ τῃ6 

γγ156 ΠΊΘη ἰ5 οὗ ὁῃ6 ρΡίθσθ ἢ τῃς δααἰοη5 οἱ πΠ6 Τάγρυτη5, νὩ] ἢ 

ΏΔΚα ἴΠπδὰ αυοίς (Π6 ΟἿ. ἴτγεεὶγ. 

11. ΝΠ] ργυ. γ939 99.-- στο γν 25} καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια δόξης 

1.,.--- γη2 5] σιιο οἷο Ὁ: - Οὐ ὃν Καὶ τι, 2092; Εὶ 486: - ἐπὶ τὸν ἵππον 
ΦΈ: -ἰ ἐφίππον 1,.--- ὍΤΙ 3102] καὶ ἐξήγαγεν ᾿Αμὰν τὸν ἵππον ἔξω -ἰ- 

καὶ προσήγαγεν αὐτὸν ἔξω 1,: ρῥγ. καὶ διήλθεν (ὦ Ἐ;.--- ν)05] λέγων ΦΈ: 

οτὰ. 31,.---- Ὁ] παντὶ ἀνθρώπῳ ᾧ Ἶ“: τῷ ἀνδρὶ τῷ τὸν βασιλέα τιμῶντι 

Ι,, οὗ --.- 
12. ὙΠ" -- 2ΦὉ] ἵς. 2 Ν 1,.-- ἸθῸσ ψν ὉΝ] εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ 1,: εἰς 

τὴν αὐλήν ᾧ (- τοῦ βασιλέως κ “. 5 πις, ο3.Ὁ ὑπάετ Ἐ, 32).--- ἸθῸ5] ραϊαμὶ 3. 

-- πη} ΝΡ Ἀ. “Ὄχρο οπεβοῖ,᾽ 2.6., “Βαϑίεπ᾽; οὔ. Ὀρυτη οὗ ἴμ6 σου] Ἴου- 

Γοτβ 316 814--- ΡΝ Ἢ 5071} κατὰ κεφαλῆς (ὁ (κατακεκαλυμμένος (τὴν) κεφαλήν 

Ν 5. 5. ο3ὺ Ἐ): εὐ ῥεγοιι550 εὐογάε Ἶω: οτη. 1.. 
18. “ΡΌ.] γηδίξ εἰ παγγαυΐ Ἅ].--- ἴοι οτὰ. 3 3:: Ἠδυρὶ ἀο]εῖε5.---- Φ΄Ὸ"] 

“7. 519: οπχ. 1..--το 3 Ν Ὁ29}] οπι. (Ὁ 1.: οὐχ. ὃ) 3 ὦ Ἐ;.--- 59 οπι. ὦ (εχς. 
9 30).---- γ30] οὗὨἨὨ πιϊϑίούιαπεβ (ς7. 41 Οη. 4439).--- Ὁ] 580. ΝΟ Β:6: "Ὁ 

5 Βτ. ΒΔ. (Ρ. 75), οὐιι. 1.: - ᾿ἁμάν ". Ψῃεδη δαρἤεϑῇ ἰβ ἰπβογίεα, ἰϊ 15 [86 

850-16 2 αρ]ιες,; 7ογίε εοπ]μηοίνμηι (Καὺ. ᾧ 20 6).-- ῬΏ2Π] Ὡσιοιδιο οὺ 
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Θ᾽: οἱ φίλοι ὦ ζ; (-ἰ αὐτοῦ κὶ ο: 5, οϑ υπάετ 3).--- ᾽ν] οὐὴ. δ 3:1, ὦ 

(εχε. ν “- διπὶξ, οοἷὐ υὑηάεσ Ἔ).-- ἸΦΝ] ἡ γυνή ὦ (-ἰ αὐτοῦ δὶ “. 5 πικ οχὖ 

ὉΠ οΓ ὅ).--το 2 Ὑ -- ὈΝ] οπ]. 1,.-  ἼΨΝ -- Εηα οὗ ν.] ἀφ᾽ ὅτε λαλεῖς περὶ αὐτοῦ 

κακά͵ προσπορεύεταί σοι τὰ κακά" ἡσύχαζε 1,.-- ἼΦΜ] οπι. Φ ἢ .--- δ] 

Ἰ] σιδ..... Θ: αὐτὸν ἀμύνασθαι (ᾧ Ἐ;.---- ὅν. 9102] οπι. Ζ2.---- 5102] 50) ΝῚ ἃ 
ἔεν εοὐά.: ωϑοζ 9.--- ν)00] οἵὰ.. ΟῚ, Ὦ -ἰ ὅτι θεὸς ζῶν μετ᾽ αὐτοῦ ὦ 

(9φ3ὃ --}: -Ἑ ὅτι ὁ θεὸς ἐν αὐτοῖς 1,: -ἰ- σμία 7α»ΟἢΡ)'Ἱ ῥγορῤλεία ε5ὲ Ὦϊ. 

ἘΒΤΗΕΕ ῬΕΝΟΌΝΟΕΒ ΗΑΜΑΝ ΤῸ ΤΗῈ ΚΙΝΟ (6::-)"). 

14, μή ἐμόν τὐεγό οἱ ἰαἰκίπρ ὐὐ μι, {πὸ Κίηρ᾽» ἐμπμοῖς 
αρῥεαγεά, απμά ὀγομρῆ Ηαγηαπ εὐὐδι ερεεά ἰο ἐμ δαπφμοί ἐμαί 

ἘΞίμον μαά ῥγεραγεά.) 1Δἰ. μαδίοπεά ἰο δγίηρ Παπαη. ὍΤΏὮογε ἰ5 

ΠΟ ϑιρρεϑίίοη μογὸ (αἱ Ἠδηηδῃ ἴῃ ἢΪ5 ρστίοῖ ἢδα ἔογροίίεῃ ἢΪ5 8ρ- 

Ροϊηιπηοηΐῖ ἢ ἘΒΙ ΠΟΥ, ΟΥ, ἃ5 εξ. τόα βϑυρροϑίβ, (παὶ ἢς νγᾶ5 δίγαϊ ἃ 

ἴο ρο, 80 ἰῃδΐ Ε πυ  ἢ5 Ὠδά ἴο Ὀὲ 5ϑηΐ ἴο [εἴς ἢ. [{ ν85 {πὸ οἰ5- 

ἴοπὶ ἴο 586 η4 βογνδηΐβ ἴο δϑσοχί ριιθϑίβ (οὔ. 115 ς}9. 05 [.. 1411), ἀπὰ 

{Π6 ἐχργδβϑίοῃ μαδίομεαά τα ῃ5 ΠῸ τόσα ἴπδη ὄγομρἠί ἐχ ῥεἀἠ ]ομδῖν. 

Ὑ νδὶ ἀϊδεγεηΐ δπγοιίίοηβ Ηδιηδη ννϑηΐ ἴγοῦ ἰῆἤοβα ἰμαὶ ἢθ 

δα δηϊϊοε!ραίεά (ς"")}! 

[1ο5.35: -Ε Απά οπε οὗ ἴπε δυπυςἢῃβ πδιηεαὰ ϑδθουςῆδαάδϑθ ϑανν (Β6 54]- 

Ἰοννβ ἰπδὶ τννᾶὰ5 εγεςίεα δὲ Ηδπιδη᾽β ἢοιιδε, ψῃὶςἢ Ηδηηδη μδὰ ῥστεραγοὰ 

ἔογ Μογάεοδιὶ, δπὰ με ἱπαυϊγεὰ οὗ οης οἵ ἴῃ ἀοπηεϑίῖςβ ἴογ οτ {ΠΕΥ̓ 

ὍΕΓΕ Ργεραγίηρ [81Ϊ5. Απά ἤδη Βς ᾿ἰεαγποά (Πδἵ 1 νν845 ἔογ ἴῃς Ουεεη 8 

ὕηο]ε, βίηςε ΗἩδπδη νν85 δρουῖ ἰο ες ἴῃς Κίηρ ἴῃαἴ Βα τηϊρῃϊ θῈ ρυη- 

ΙΒῃεα, με ἔογ ἴῃς ργοϑθηΐ δε] 5 ρεδςε.] 

1, 50 ἐπε Κὶπρ απά Ηανπαη σαι ἰο δαηφμοί εὐ Οπμοοη Ἐςιδογ. 
Το δαμημεί 15 11ϊ. 9 ἀγίπᾷ. Ἡδρτα, 85 ρεγῆδρϑ ἰῇ 3.5, (Π6 νεῦρ 15 

ιι5εα 45 ἃ ἀδηῃηογηδίϊνο ἔσοπι ἴἢ6 πουῃ δαμᾳφμεί, ᾿ἰϊ. ἀγίρκὲηρ ((ύ. 

70. 11 Κὶ. οι"). 

2. Απά οπ ἐδμι ϑσεοοπά ἄαν αἰΞςο ἐμ Κὶπρ εαϊά ἰο Εξίμεν ἀμγίηρ ἐμὲ 
ευἱπε-ἀγὶγικίηρ)]. ΤῊΣ τὐἱπε-ἀγίπκίηρ ψὰ8 ἴῃς ἰδία ραγί οἱ {ῃ6 

Ππ168] αἰτοῦ ἰοοά δα Ὀδδῃ βεγνεὰ (5ε6 οἡ 55).-- ἡ λμαίευον ἐπ }ν}7 γεφμεεῖ 

ἐς, Ομεόη Ἐσίμον, ἡ σμαὶ δὲ ργαπίοά ἰἤεε; απά τιυΠπαίευεν ἐν ῥε!- 
0 ἐ5, ἐνεη ας ηιμοῖ ας μαϊ οὔ πὸ κίμράονι, ἡ! 5Ππαἰ δὲ ἀ0η4.} 866 

ς᾽. 4.  ΏΘΓΟ δἰτηοβὶ {Π6 βᾶπιε ἰδηριδᾶρε ἰβ 564. Ἐβίμεγ ἢΔ5 δἰγοδαγν 

Ρυΐ (ῃε Κίηρ οΝ ἵνίοθ ἤθη ἢθ ἢδ5 οἤεγεα ἴο σγαηΐ ἤδθγ σϑαμαϑβῖ 

(ς". 4), θαϊ ἢ15 σοοα παίΐυγα 15 ἀμ ρομηααά. 
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[Φ! -ἰ Εχοερὶ (μὲ σε υϊ]άϊηρ οὐ ἴῃς Ηουϑε οὗ [Π6 ϑαποίυδτν ψ πο ὰ 
βἰδη45 ἴῃ 4} ἴῃς Ὀογάεογ οὗ πὶν Κίηράοτῃ,  σδπηοῖ σταηΐ ἴῃδς, θεσδυϑα 50 

1 ᾶνα ὑγοπιϑεα ἢ δὴ οδίῃ ἴο θβῆσθπ, δηά ΤΟὈίδῃ, δηαὰ ϑδηθδ]]αῖ; 

Ὀυϊ νγαὶξ 00} Πᾶγῖυ5 ἸᾺῪ 50η 5}8}} στοῦν τ} πὰ 5}8}} ἱπβεγῖς ἴῃς Κίηρ- 
ἄοχτα; ἴμεδη ἰΐ 5841} θεὲ ἀἄοῃβ) [1,-Ὁ πὰ Ἐδβίδεσ ψγᾶ5 ἴῃ δῃ δβοηΥ οὗ ἴδᾶσ 
δἱ (86 δουρὶ οὗ ἰ6]]1ησ Εἶτα, Ὀδοδυβε ὮῸΓ ΘΠΟΙΩΥ γγὰ5 Ὀείοτγε μ6γ.] [ζ -᾿- 

Απὰ Ἐδίμεσ γαϊϑθα ἤοσ ογεβ ἰοναγὰ Ηδανεη.}] [1,- Απὰ Οσοὰ ρμᾶνε δες 
οουγᾶχε, ἤδη 586 οδ] 16 ἀροη Βὶμ).] 

3. 4πά Οποοη Εσιμον ἀπϑιυεγοά, [705. 39 -Ε Ἰατηδη της [86 ἀδηΡῈΓ 
οὗ ΒΕΓ Ρθορῖε, πὰ 5414: [2 -᾿ Ν Ι[μογ ϑιϊνοσ ποῦ ροϊὰ ἀο 1 56}. 17 
] μανε οδίαίπεά ἐμ} }ανοιν, Ο [ἴδ - ἐχα! θα] Κύηρ, απὰ ἡ ἐϊ 5εονις 
σοοά ἰο 1:6 Κίηρ [ζ΄ - οἵ με νγου]α]. 866 οῃ 55.--1εἱ [ὅτ -᾿ τἢς 
Ἑαγίηρ οὔ »1} {76 [δ -Ε ἴτοπι ἴῃς μαηὰ οἵ ἴῃοβα ἴμαΐ δῖε πη6] δέ 
σίνεη τ16 α5 ῬἘν γεφμοσί, απὰ [ζι - ἴμ6 ἀοἸνεγαηοα οῇ »:} ῥεορίε 

[Φ! - ἴτομλ ἴμ6 μαπαϑβ οἵ {ΠΕῚῚ Ἐῃ 6 ῃ1165] α5 γι} ῥείο.} Νον αἱ 

ἰαϑὶ ἴῃ6 διυιίμοῦ 4]]|ὸνν5 Εβίῃοσ ἴο βρεαὰῖκ ἴῃς ψογάβ ἴογ ψὨϊσἢ 586 

τἰϑκεα ἢεσ 6 (45). ΤῊΘ ΟἿΪΥ τϑάϑοη ἴοσ {Π6 ἀε]δν ἢ85 θδθῃ ἴο ρῖνε 

ΔῊ ΟρΡΡογίυηϊζυΥ ἴοσ Μογάθοδβ {ΠΡ ἢ ονοσ Ηδηγδη (566 οἡ ς"- 5). 

ΤΟ εἰ] |ρ565 ἰῃ Ἐβίμογ᾿ 5 γαρὶ ἃ υἱΐδγάηοθ ἀγα δοουζαίεὶΥ ϑυρρ θά 

Όγ ΦΖ!.. 
4, ον] απά »1} ῥεορίο [δι - οἵ ἴῃς ἢουϑ6 οἵ 15γ86]] μαῦε δεεη 

φοἰά [ζδ" -Ε ἴον παυρἢι] μρηο ἀφεἰγμοίΐοη, οἰαμρίίεν, απὰ απητλαϊοη; 
[[05. "2 - δηα οἡ [ἢ15 δοσουηΐ 1 τπηᾶκα τὴν ρει ἰοη.] [1μ11. ἐο ἀε- 
δίγογυ, ἰο οἷαγ, απά ἰο αππήαίε. "ΤὮΘ βδῖηδ ἰδῆρυδρο 15 υϑ64 ἴῃ 1ἢῃ6 

Κίηρ᾽5 εὐϊςοὶ (35). Ὑὴδ Ὄχργαβϑίοη δὶ ἡμίο ἐμὸ μαμπᾶ ἴον ἀεί ἔυεγ 

ΜΡ ἰο 66 Π1165 ἰ6. ἃ ἰανουσία οὴς ΜΙ (Π6 εαϊΐογ οὗ υρεβ (2: 4", 
εἰς.). Ἡρετε ἰῃς6 δυΐῃοσ ἰ5 [ἰηκίηρ οἱ Ἡδιηδη 5 οΟΥ̓Ὲσ ἀπὰ ἴῃς 

ΚΙΠρΡ 5 τεΐυϑαὶ (3"- ..).--- μά 17 ομὶγν τὸ μαά δεοη σοϊά ας σαυες απάὰ 

ας γ»παϊάς, [3 -᾿ στοαπίηρ] 1 «Πομίά μανό κερὶ εἱϊοηὶ, [Ἰ, -Ἐ 50 85 ποί 
ἴο του ]ε πηγ Ἰογά,] [705. "9 33 - ἴοσ 116 ον] νου πᾶνε Ὀδεη 
ὈΘΑΓΆ}16,] (ογ “6 ὁηδην ἐς ποὶ σε ξοίομ γογ {{| ἐπ]μνγ οὐ μὲ Κίηρ 

ΤῊΪ5 ἰαϑὲ οἰδιιδα 15 οηδ οἵ με πηοϑβί αἰ Βῃσ ας ᾿η (6 θοοΚ. Νὸο 58[15- 

δοϊουυ τεηαοσίηρ 85 γεῖ Ὀδθη ῥγοροβεα. ΕῸΣ ϑιιρρεϑίίουβ ἰῃ 

τεραγὰ ἴο ἰἴ5 ἰηϊογργοίδίίοη δηαὰ οτηθπηάδίϊοη, 566 ἴῃς [ο] νην 
ογἰς4] ποίθ. 

δ. Α»άὰ Κίηρ Χεγχος βαἱὰ [3 - ἴἰο δὴ ἱπίεγργοείογ, απά με βαϊά 
ἰο Ομοόη Ἐςίμοῦ)]. ὙΠῸ νεῦθα ἢ85 ἴνο Ὀεριπηΐηρθ, ἀὰς ἀου 1655 

ἴο ἃ σομ  ΠαίΙοη οἵ Δ]Ιογηδίς τοδάϊηρβ. ὍΤῆα ΝΓβ5. οὶ ἴῃς βεοοηὰ 
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οἴδυβε ΠΟΙ οὐ ἴῃ ραστί. 5: δπὰ Μεγ. τόα ΠεΙΡ οι [ἢ Δ πογπηδὶ 
σοηϑβίπιοιοη ΟΥ̓ ᾿πϑουτηρ δὴ ἰηἰογργείεσ. ΤῊε ἰδςοὶ ἐμαὶ ἴῃς Κίηρσ 

Δα Γαβ565 ἢ Π156}{ ἰο ΕϑΊΠΕῚ ρῖνο5 Ἠδηγδη ΠΟ Ορρογίῃ {Υ ἴο 50 
Ὦ Ππ156]1.--Ὴλο ἐς ἡ, ἀπά τυΐογο ἐς ᾿ς, [δι -ἰ ἴῃ6 5ῃδιηδίθββ, ρυ  γ, 
Δ 4 τοῦ 6 ]]Π]1ου 5 τηδη.,] τὐὐοδε μεαγί μας ἐριροι θά μὲρι ἰο ἀο ἐμπ5}} 

[1,3 -1 ἴο ἀερταάς [Π6 δι Ὁ] επὶ οὗ ΠΥ ϑονογεί τιν 50 85 ἴο σᾶ 56 [66 
ἔδαγ"Ἱ] 7»ηιῤρεἰοα 15. 1ι. δι ἰοά, τ΄. Αςἰδθ 55, “ΝῊ Βδίῃ ϑαίδη δ]]οὰ 
[Ὦγ Βοατγί ἴο 116 ἰο 6 ΗοὶΪγ Ομοβί }᾽; 

[1,- Απὰ σῆδη [86 Οὐδεη 88νῃν [δαὶ ἰξ βεειηθα ἀγοδάξαὶ ἰο ἴῃς Κίημ, 

δηα (Πδὶ δ Παϊεαά [Πε ψτοηρ-οεσ, 586 αἰ, Βε ποῖ ἄῃζτΥ, τὰν ἰογὰ! [ἱ 
5 μου ρἢ 161 μάνα ρσαϊπεα τῃγ ρὶγ. ἘΠ]ΟΥ͂ ἴδε ἔεαϑι! Το-πιοόσσον 1 ν]}]} 

δεῖ ἴῃ δοςοσγάδηςς ψἱῖ τ σομηπιδηὰ. Απά [πε Κίηρ δά͵]υγεά μεσ ἰο 
1611 ἷπλ ῃο δα ἀδτεὰ ἴο ἀο [Βυ.8, δηὰ 1 δὴ οδίῃ με ῥσοχηϊβεὰ ἴο ἀο 
ἴον ΒΟΥ ψὨδίονεσ 8ὴ6 ψ]ϑμεα.] 

6. 4»ἃ ΕΞίμον σαϊά, 4 ἐπεηιν απὰ 706, μὲς ιυἱοζοά Ηανριαη, 

[5: -ἘἘ Ο νυ ῖϑῆθ8 ἴο 518 ὺ ἴπθε {18 ενεηΐηρ ἰπ [ὮΥ Ὀεαομδτ ΟΣ, δπὰ 
ὙὯΟ ἐνε ἰο- δ 85 δϑκοὰ ἴο Ὀς οἱοϊμβεὰ ψ ἢ ἃ τογδὶ ραγηγεηΐ, δηὰ ἴο 

τίἀε ὑροη ἴδ δοῖβε, δπὰ ἴο ρἷαςε {με ροϊάδη σσονγῃ Ὡροη δΒὶβ ἢεδα, ἀπά 
ἴο τεῦ] δραϊηϑὶ [Πες, δηὰ ἴο ἰδ κε ἀὐνᾶὺ ΤΔῪ Κίπράοπῃ ἔγομι ἴὩε6. Βιυϊῖ 
ἴτε Βεδνθη νοῖςς Ὀτουρμῆϊ ἴο Ρᾶ55 ἰῃ (δὶ Βουγ (δὶ ΒΟΠΟΓ τγᾶ8 τεη- 
ἀετοά ἴο ἴδε γσἱβρῃίθοουβ. Μοσγάδοδὶ, τ ρδίδθγῃδὶ ὑπο]ς, ἴῃ Ὲ βοὴ οὗ 7 ἷτ, βοὴ 
οὗ Θηϊτηοὶ, ϑοη οὗ ϑβοιηαδ', ϑοη οὗ Βδ΄ 3πΠᾶ, βοὴ οἱ ΕἸ]δῇ, βοὴ οὗ Μίςδα, 

80η οὗ ΜερΒΙ οβδείῃ, βοὴ οὗ [᾽οπδίμδῃη, βοὴ οὗ Κίηρ 541}, ϑοη οὗ Κίβῃ, 

80η οὗ ΑὈ]εὶ, βοη οὗ Ζετγοσ, δοη οἵ Βεκμογαίῃ, ϑοὴ οὗ Αρῇῃΐγα, βοὴ οὗ 586- 

δΒαγίτη, βϑοη οὗ [}2ΖΖίδῇ, 5οη οὗ ϑδϑοῃ, 5οη οὗ Μ|ίςμδεὶ, βοὴ οὗ ΕἼ1ε], ϑοη οἱ 

Αἰηπδυά, βθδοὸη οὐ ϑδμορμδιίίδῃ, ϑοὴη οὗ Ῥεῆμεὶ, δοὴ οὗ ΡΙΏ8ἢ, 5οὴῃ 

οὗ Μεϊοϊίκῃ, βοὴ οὗ  σγυ ὉΡ δ .4], ϑοῃ οὗ [ἐγ πὶ, βοὴ οὗ Ηδπαηΐδῃ, βοὴ οὗ 

Ζιίθαϊ, ϑοη οὗ ΕἸρ8.84], βοῇ οὗ ϑ81π|γὶ, ϑοη οὗ Ζερδάϊδῃ, βϑοῃ οὗ Εδιλυῃ, 

8δοῃ οἱ Ηδβῆοπι, ϑοὴ οὗ ϑΒεΠουδῇ, βοὴ οὗ “[7ΖΖϑ, βοῇ οὗ συΖϑ, 5οη οὗ ὕετζα, 

80η οὗ ΒεηἾα πιλίη, βοη οὗ [ δοοῦ, βοὴ οὗ 15δδς, βοὴ οὗ Αργδδδηι, γἤοπι ἴῃ 6 

ψοΚεὰ Ἡδπιδη βουρῃϊ ἴο δηρ (ο΄. ζ3 οἡ 15);} [ὦ: Ἐ τΠογείογε 18 ἢϊ5 

ΠΆΓΩ (8116 ΗδΔ-τἼΔη ((Π]5 15 ἴῃς οῃς), ἔογ (15 15 [6 οὔς ψῆο ἢδ85 ψ]586α 

ἴο ἰΑΥ βαηάβ Προη ἴδε ον 5} ΡΘΟρΪς, Π0 ἅτε σδ]]6α σάτα οὗ ἴῃς Γοτὰ 

οὗ 8]}, ἀπά ψῆο [8458 νυ ]ϑῃδά ἴο βίαν 8ετ.}] [Μερ. τόα -᾿ ΑΙ! ἴῃς π|6 586 

Ῥοϊηϊεαὰ δὶ Χεγχεβ, θυΐ δὴ δῆρεὶ σᾶπὶὲὸ δηὰ τυσγηθα ΒΕΓ Βδηα ἰονδσγαά 
Ἠδιμδη.) 

ΤΠ ἵνο ραγίϑ οἵ ἘΞΙΠΕΓ᾿Β ΔΠΞΌΡΟΥ σοΟΓΓΟΘΡοπα ἴο ἴἢ6 ἔνο ραγίβ οἵ 

τὴς ΚΙηρ᾽5 χυδϑιίίΐοη. ΤΠ αἴ] ννοσγὰ ἰ5 ονν βρόοκθὴ ψῇῃϊο ἢ ψ}}} 

ἀεοίάς νι βείμοῦ Ἡδπιδὴ οὐ Ἐβίμποσ ἢδ5 (ῃ6 ρστγεδίεσ ἱπῆμπθηος 118 
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τη6 Κιηρ. 7716 ἐπεῆιν 15 ἃ βϑἰδπαϊηρ {{Π6 οἱ ΗἩδπηδη (ς΄. 7’ ἀπα 186 

ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙ5 ΨΜΟΓΩ 3:9 8! 910. 3). ΑΘ 4 ἀεβδοεηάδηΐ οἱ Αρᾶρ (3:), 

Ὦδ νν88 σβδγδοίοσιζεα ΌὈΥ δὴ ἱἰηνείοσγαίϊα Ὠοϑί!γ τὸ τῆς 76 ν8.- 

Ηαν»παη τπδαμιυλῖϊε τυας ἐπ ἰονγον [3 -Ὁ Ξἰταὶρ ιν] δεύογε ἐδ:6 Κ πρ 
απά “6 Ομεοη]. Ἠδ ταϊρῃϊ ννῈ]} θὲ ἰεττι θα, β'πος ἢ6 βυάάσηϊ]γ ἀ15- 
σονογοά ἰμαὶ ἢς δα αϑτοηίεα Ὀοΐῃ ἴῃς Κίηρ δηά ἴῃς Οιδθη; 86 

Κίηρ, Ὀγ σοηάοιηηΐηρ Πἰ5 νἱΐα ἰο ἀδδίῃ; ἴῃ6 Οὐθοη, ὈῪ δἰϊετηρί- 

ἴῃ ἴο ἀδϑίγου ἢδσ δηά ἢδσ Ρθορῖίδβ. : 

14, “) Ὀ);] ἃ ποπλῖη8] εἴδυδε δἱ (8ς Ὀερίππίηρ οὗ ἃ βεπίεηος (Κδυ. 
δ 1162); (ο]ονεαὰ ΌΥ Ρΐ.--- »] «οσιλον, Ὁ: οπι. 3 1, ὦ (εχς. κ -- ως, 
240, ο3ὃ υπάοσ 3).---- ὍΛΟΥ [μ)σιῦ “Ὁ: τις 1,.--- ἸθῸ5] γερίμα Ἶ,: οτὰ. 1, ὦ 
(εχο. Ν᾿ δ᾽. διπιὶξ, οχὖ ὑηᾶεγ Ἐ, 71,74, 76, τού, 120, 236, 249).---- 3.25] παρῆν 

1,: 'διτίνεα,᾽ 45 4". "ὶ 811 οἱ. 35.-- 95,2} ΕἸ ρΆ. "Βαϑίδηρά,, 858 Οαἱ 29 8:4.-- 
Ν29] οἵη. Φ 1, Ὁ ὦ (εχς. Ν 5: δ πὶ ο3ὁ ἀπάογ Ἀ).--- [ὉΠ] διηι 3.1,.--- τιν - 
ἼΓΟΝ] καὶ οὕτως ἱλαρώθη 1,.---- ἼΓΌΝ] γερίπα 3: - ἡ βασίλισσα 71, 74, 76, 

120, 236. 

1. τηγϑὺ -- 2] καὶ πορευθεὶς ἀνέπεσε ἐν ὥρᾳ 1,.--- δ] διδοῖς 
ϑ: αὦ οαπαηε Ἶ!.---- ὈΡῚ 2.,.2...» (Ὁ.--- ΡΟΝ] οτὰ. 311,8} ὦ (εχε. ν᾿ πὰς ο3ὃ 

υπάεσ Ἐ).-- Π)90Π] ἐο ΨΠ: αὐτῶν 1, 
2. ΔΝΡτ. ,αεἰμηε ες ἶη: σον "]εΐ 3: -Ὁ- τερίπανιἾ : ὁτα. Α.---- ΠΓΙΦῸΣ -- Ὁ2] 

ὡς δὲ προῆγεν ἡ πρόποσις Τ,.-- ΩΦ. Ὁ. Ὁ3] Ηδυρὶ ἀε]εῖε5.--- Ὁ2] οἵω. Ὦ; ὥ 
(εχο. Νὶ 5: ", 9230 ὑπάδιὺ Ἔ).--- Ὁ))2] οὔῃ. 44 Ὦ:.--- "9. σι 4Ὁ.---- ΠΩ ΦῸ3] ροΞ,- 

φμανε ἱποαϊμεγαὶ 3: 9 ἴον 3 ὃ: ἐπ δοηα ῥγορίκπαδέοπε Ὦ!.---- γον} οσὴ. 1, ἘΞ ὥ 
(εχο. δὶ ο: 5, 3 ὑυπάοσ Ἔ): -᾿ τί ἐστιν καὶ ὦ (τί ἐστί σοι καὶ 71, 74, 76, τοῦ, 

120: τί ἔσται σοι καὶ 44: ο3Ὁ ογλ.).--- ἼΓΟΝ] ὁ κίνδυνος ,.---- Ἢ -- ἼΓΟΝ] οἱχ. 
ΘῚ, Ἐ..--- ΛΠ] οὔ, 35. 44, τοό.--- 9 ἸΣΣΓἢ οἵὴ. Φ (δχς. ν “σ᾿ δ οϑὸ 
ὑπάοσ Ἐ).-- Δ οπι. πῸ 4Ὁ.---- 5 3] γεϊαίέο Ἶ:.---- ΤΟΣ] -Ἐ πιεῖ 3.6 ΟἹ, Ἐ:. 
-- συ ἘΣ, 9: -Ἐ σοι ὥ: - εἰδὶ 12: οτι. 1. 

8. ἸΡΓῚ] οχὰ. 1, 44, τοό.-- ΓΌΟΝ] ΐα 3: οτὰ. ( (Ἔχο. Μὶ 5. 5 τῖςξ σὰν, οχϑὖ 

ἀπάετ Ἀ).--- Π2905] οπι. 31, Ὦ ὦ (εχς. Νὶ δ. 5 τιξ σρ οδὸ υπάοσ Ἐ).---- ἽΝ) 
οπι. 3: - τῷ βασιλεῖ γι, 74, 76, 120.---- Ἴ)))»90ΛΩ5 Γ᾽ ῬΏΝΧΌ] δοκεῖ [,: εὗρον χάριν 

ἐνώπιον (ῶ.---- Ἴ5ῸΠ ῥτ. τοῦ κυρίον μου 44, 74, 76, τ2ο, 236.--- 21 -- ὈΝῚ] καὶ 

ἀγαθὴ ἡ κρίσις ὃν καρδίᾳ αὐτοῦ 1,: εἰ εἰ νἱάείμ απήνες μα Ὦϊ: οτὰ. (ὦ (εχε. 

πο δ ογτὖ ὑηάοτ 3).--- Ὁ] οἵὰ. ΦΙ, Ὦ ὦ (εχο. ν 5. α, οϑὸ ὑπάογ 3).--- 
90) -- αμὰ οὗ ν.] ἀδείάενγίμηε πῆδέρε, πόφμς ἀμ γμς, πόσις ἀγρεηΐνε ἐρῸ ῥείο 

Έ,.--- 0.) οπι. " (Ὁ (εχο. ν δ᾿ δ πε οὐ ὑπάεγ 3): ὁ λαός μου 1,.--- τοῦν 3] 
2 δςϑεηΐας (ο΄. 41), δεςοτγαΐης ἴο ΔΝ 114., δίες., ἡ.6., “16᾽ 5. ἰἀδσης 8] ἢ 
“τεηυοϑί.᾽ Ασςοογαΐηρ (Ὁ Βετῖ., Κεὶ!, Ἐγϑ., ἰξ 15. 2 οὗ ἴδε ῥσίςςἊς; δεοοσγαϊης 
ἴο Ηδυρί, 3 οὗ (Πς ἱηδίσυταθηῖ.--- "Ὁ»}] καὶ ὁ λόγος μον ὦ (ἃ ἔενν ςοὐά. 

λαός): καὶ τὸ ἔθνος 1, .---- ΓΦ 33] τῆς ψυχῆς μου 1, 

4. ῬοΨΊῦ] ἰλοςς, Φ: εἰς ἀπωλείαν (ὦ 22: οτχ. Ι.,.---- ΣΥἹΠ5] ἰξμωδ.ο 9: 

καὶ διαρκαγὴν (ὦ Ὦϊ: οὔ. 1, Α 44, 71, τού.--α Ἴ2Ν 51) καὶ δουλείαν (ῷ 3: εἰς 
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δούλωσιν 1,.--- ΝΜ] ὠμέπανι 3: (15. ποτά, ςοπιρουπάφα οὗὨ τὴ (0 Ν) 1"Ὲ, ͵5 
564 ΟὨΪΥ Βογε δηὰ Ες. 64. [1 5 ςοπτπιοη ἰῃ Ασϑῖὰ. δηά Ἰαῖο ΗδθΌ. ἱηῖγο- 
ἀυςΐηρς ἃ Ξξυρροβίοη ἰμδὶ 15 τεραγάεα 845 ἀδβίγδο!ς (Κδυ. ὃ :ξο δ). Ἐοὶ- 

ἰονεὰ μοσα ὈΥ ἴπῸ ρεγί. θεσδυβε ἴῃς σοπάϊτοη ἰβ σοπίσασυ ἴο ἔδοϊ (Καϑι. 

ᾧ τοῦ }).---Ν ἢ ἘΞ Ὠ..Δ.2) Θ᾽: ἡμεῖς καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν ὦ: καὶ τὰ νήπια 

αὐτῶν ,: εἰ δἰ τ ποοίγὴ ἘΣ.--- ὈΝ2}5] οὐὰ. Ὁ Ὁ: εἰς διαρπαγήν 1,: ἐπ εαρένϊα- 
εν Ἶ,.--- ται Φο οτα. Ὁ Ὁ: οἵω. 2 1,.--- 9222] οτι. 1, Ὦ ὦ (εχς. Νὶ σ- 5 πιε, 
ο3ὃ ὑπάογ Ἔ).-ο Φ ΠΠ]) καὶ παρήκουσα (ὦ: καὶ παρθένους ς2: καὶ παρήκας 

ό4, ΑΙά.: καὶ παροικοῦσα τού: καὶ παρηκούσας τοϑα, 243, 248, 249, Γ: καὶ 

οὐκ ἤθελον ἀπαγγεῖλαι 1,: οτχ. ἴῇ.--- Ἴ)Σ -- 2] προ αμΐδνε ποςίὶς ποϑίδν δὶ 
ομ7μ5 ογμάε! ας γεἀάμπάας ἐπ γέρεηι 3: οὗ γὰρ ἄξιος ὁ διάβολος τῆς αὐλῆς τοῦ 

βασιλέως (ὦ: εἰ ποη ἐ5, ἀΐρημνι γορὲα γερὶς Ὦ): ἐγένετο γὰρ μεταπεσεῖν τὸν 
ἄνθρωπον τὸν κακοποιήσαντα ἡμᾶς 1,: 8σι.}9 ἰαϑραδο Ι,, τ- ἢ 

Ἰαδυλος, (Ὁ: παρεκάλει τὲ τούτων ἀπαλλαγῆναι [05.: 7) Ὁ ΝΡ᾽}Ὸ εὐ: ὉΥῚΝ 
ΝΟΟΟῪ ΜΡῺΩΝΣ ΠΠΥ 6|: ΝΟ ΜΟΣΣ ΖΦ ΩΨ ΝὩΣῪ 2 Γ ὉΝ 3. 

ἼΏεβῈ 4]} ργεβῦρροβε ἴδε ἰεχὶ οὐ 4Ε6ἰ3Ι6ΛϑΡ ὙΉς δα ϊοηϑ ἴῃ 1, 3 705. Ἰοοῖς κα 
ςοηϑαῖς τεδαϊησβ σοηϊαἰηΐηρ ἃ ἰΓδηβἰδίίοη οὗ Ἐξ ἰπ νν ὶς ἢ ἽΣ ἰβ τεηπἀοσεὰ 
“οδΙμγ᾽: ἵνα μὴ λυπήσω τὸν κύριόν μου 1,: 655εἰ ἰοἰεγαδίϊε »ιαΐωμηι 3: 

μέτριον γὰρ τοῦτο τὸ κακόν ἴἷοΒ. [Ιῃ [858 ραϑϑᾶρε πιοβὲ σοϊηπι. ἀβϑυσιο (δῖ, 

ὝΣΣ Γγ64η5 ἐἠ6 66 Ήγ, 85 ἴῃ 75 ἃπΠα δνεγυΒογε εἶθ ἰη Ἐπὶ. ὙΒεῖγ ἴσϑῃ8- 

ΙΔ οηβ ἴμεπ νᾶ δοοογαϊηρ ἰο {με τηδαπίηρ ᾿μαὶ 1ΠῈῪ Ρυΐ ὕὑροη πγϑ 

ἐἜ408]᾽ πὰ Ρ]} “ἰη)]υγγ.᾽ Μδερ. τόα τεμάθγβ, ἤον ἐλ: 6 ἐπέριν ἐς ποί βαἱἦβ- 

ἡεά υἶῇ ἐμὲ ἴο55 οὐ (μὲ ίηρ; 1.ε., με 85 )εδϊοιιβ οὗ νϑβῃτὶ δηὰ Κι] ἤογ, 

ποῦν ἢς 15 76 δ]οιιβ οὗ πὲ δηαὶ νυ 15865 ἴο ΚΙ]] τη6. ΘΑ γὶν Μάδγ., ποῖ οοη- 

ἰεηὶ ἢ ΡΙυπάογης ἴῃς ΚΊηρ᾿ 5 ἰγεδβουγυ, Β6 πιυβί πεεάβ Κ} τλε Κὶηρ᾿β 
᾿ 50 ])6ςῖ5; Οϑὶ., ον ἐμὲ πόθεν τυομίά ποὲ ἐμόν σαμε5ε ἴο55 ἰο ἐμὲ Κίηρ, ἰ.ε., ἃ 

ψε ψεγε τη866 5]ανθβ, 1 ποῖα 51}}} θὲ Κερὶ αἰΐνα; ὑπ. δὲ ΤΓΟΙ,., σέροξ 

6 ἐπόρεν ῥγοβοϑδὲς ποίμι:ηρ 70,7 (αυογίζηρ) ἐμὲ ἴο55 οὗ ἐΐε κῖπρ; 50]. Ὁ. 

ΜέεΙεκῃ, Ὀτυβ., Οτοῖ., Ρίβς., Ναῖ., ΟΙοσ., δπιρ., 665., Ν]., ΑΚν., ΕΝ., 

τηοβῖ πηοάσγῃ Ὗγ58., αὐϊμομρὰ ἐς ἐπδηεν σαπηοί σοπεῤῥεηδαΐς 707 ἐδι6 ἰο55 οἵ 

ἐμε Κίηρ, ὃ.ε., «απποὶ πλάκα υΡ ἴῃς (τ θυΐῖς {Πἱ νν}}} οοαβε τνῆθη (ῃ6 7 ονν8 

τὲ ΚΙ|Πεα; Βεγῖ., Καὶ, ΗἩδυρῖ, τον ἐδ ἐπέηεν ἱς ποί ιυογί ἱγομδίΐηρ ἐδ6 

Κιηρ αδοιΐ; ϑοδα., γον (μι ρῥωηπὶεμίηρ ὁ) ἐπε ἐπδηῖν ἐς ἰδ5ς ἐριρογίαηπε ἐμαὶ 
(ἐλ6 ανενγιηρ οὗ {διε ἐμ7ωγγ ἰο ἐμ6 Κίηρ. ΑἹ] οὗ ἴῃπδϑ6 ᾿σϑῃβ]αῖῖοπβ στὸ πἢ- 

588(15Ξδοίογυ, βίηςε (Π6Ὺ ψῖνα πο τεᾶϑοῃ ἔοτ Εϑίμεγ᾽ 5 ἱδερίῃρ β:θῆςς, ἃ5 ἴῃς 

ςοηΐεχί τεαυΐγεβ. Μοβὶ οὗ μεπὶ ἀεπηαπά ἴῃς βυρρὶγίηρ Ὀεΐοτε (μ6πὶ οὗ 

[πε τνογά5 διέ 1 σαηποί κεερ οἰίθμοα, ΜὨΪΟὮ τα ποῖ ἰη {δε ἰοχὶ. ΑἹ] δ5- 

ΒΌΤΩΘ ΔΙΙΠς14] ΓΘ ΔηΪησ5 Εἰ ΠῸΓ ἕο Ὑ:, ἴοσ Πιγδ', οὐ ἔοσ Ῥ). [ΙΕ-., Ὀίει., 

Ρίϑο., τυβ., Βυ]., αἰ. βυρρεδί τοδάϊηρ ὋΣ “δαάνεγϑίιυ," “σδ᾽ αι γ,᾽ ἰη- 

βίεδα οὗ ὋΣ "δῆθιηγ,, δηα ἰγαηβὶδίς γον ἐπ οαἰανπίν 15 ποὶ 5ο ργεαὶ ας {μὲ 

ἐμ]μνν οὗ ἐπα Κίηρ, οὐ, γον ἐι6 σαἰανεῆν τυοιά ποί δὲ τεϊιοίσμέγ ργεαὶ ἰο 

ἱγρομδίε ἐπε Κίηρ αδοι ἡ; Ὀκὶ 115 5 }υυῖ 85 υπϑαιϑίαοίογυ ἃ8 [86 οἱ ποῦ 

τεηἀογίησθ. ὋΣ νοῦ Πᾶ5 ἴῃς πιεδηΐϊηρ οἱ «δ᾽ απ γ᾽ ἰη Επὶ., δπαὰ ἱΐ ἰ5 

νΕΓῪ ἀουδίἔ} ψΒεῖμεγ Ὁ) ἐηγέγγ, σὴ Ὀ6 εδ Κεηθα ἰηΐο τηδδηΐης α» 
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μπογαποέ ἴο ἰῃς Κίηρ [τουσὰ πιοηςοηΐηρς 86. θυ 51 655, 85 56 ΕΓ] τηούε τη 
οομλῃ). 835 π|6ὲ (Ὀιῖ 8ες Ηδυρί, α. 1.).. ΤἼΤΒε ἴοχὶ 18 ὈΓΟΌΘΔΟΪΙΥ ςοττυρῖ. 

Οεῖ., ὙΝ14., τεδὰ ϑθῖι Ρὴ)}2 πλο πῦχπ Ν 5, “ἴοτ [ῃ6 ἀοϊίνεγδηοε ἰ5 ποῖ 
Ψ ΟΣ ἴῃς ἰη)υγ οὗ [86 Κίηρ,᾽ δυΐϊ (58 ἀοε58 ποῖ τγεϊΐενε ἴῃς αἀἰθῆςουγ. 

ΎΒετε 15 δὴ δησϊεηϊ σοττυρίϊοη οὗ ἴδε ἰεχὶ δὲ (ῃϊ58 ροϊπὶ ἔοσ ψ Ὡ]ο ἢ πο 53815- 
ἑδοΐογυ εταθεηἀδὕοη 85 γεῖ θθθὴ Ῥσοόροβα .--- Ῥ})3] 80 Β5: ΡΠ) Βδ. Ο. 

δ. ἽΝ.) καὶ ἐθυμώθη 1,.--- ΘΥΘΓΝ] οἵα. 1, Ὦ Φὦ (ἐχο. νος. 5: οὖ 
ἀηάογ Ἐ): Ηδυρὲ ἀεἰεῖα8.---- ἼΌΝ9) 7] ογὼ. Ὦ2 ὦ (Ἔχο. ν “- 5 τις, οϑὖ ὑπάογ 3): 

Ηδαρὲὶ ἀε]είε5.---ο ΠΣ ἜΓΟΝΟ] οὐὰ. 31, ὦ (εἐχο. ν 5. δπιε, οϑὸ ὑπο ").-- 
ΜΥῚ ἢ 1Ν] οἱ ομλμε5 ῥοίενεϊς 33: οτὰ. 1, Ἐξ (εχς. Ν ο. 5 τὶς οτὐ υπάοσ 2). 
--ὐκῦ} Οαἱ ρετί. οὗ ἴλε ἐγαηβίεἶνε ἔοστῃ οὗ [ῃ νΌ. κὴρ (Κδυ. ἢ 74 9) πιὰ 
βυῖ. 14Ππ, Ηδυρὶ, τεδά μὺ. 

6. ἼὈΝΓῚ] καὶ θαρσήσασα εἶπεν 1,.---- ὋΣ Φ'Ὰ] ὁ ψευδὴς οὑτοσί 1, .---- “τ 
Βαγα ροϊηϊεα ἢ Ῥαέμαςι; 7. γε ὍΣΣ (8ες Βδεοσ, α. ..). Ῥχτεά. ρυϊ δτεῖ 

ἔοτ ΕἸ ΡΠ δ 515.---- 2 ΝῚ Ἔ ποσίον 3: τερὶς Ἧ,: ὁ φίλος σου 1,: οπι. ὦ (εχε. 
Ν δ δας οϑὖ Ἐ).- [051] σμοά 16 αμάΐεης 3: Απεαηπ αἰἴἴξης αμάέενις νεγδα 
Έ:.--- γοῦν -- ἐπα οὗ ν.] οἱι. ἵ..---- ἸῈ 5} ἐς 3..- γὐ3}}] 80 Ν᾽ 5 Ν: Βγ. ( Β' 

ΒΞ: Ο: πὴ) Β8.---- 922] Ν᾿ ἐρἢ. ΟὨΪΥ ἴῃ Ἰαῖε θοΟΪΚ5, δ. 5.» τ ΟἩ. 2139 Ὅῃ. 817, 
ΤὮ15 εἶαυβε δηα ἴἢοβε (μδὲ ἕο ον 85 ζϑι 85 ἽΝ (50) ἃγὸ εἰγουχηπίδης 

εἰδιβεβ τυῖτἢ ραγιϊςῖρ]65.--τ ΠΡΟ Θ5Ὶ -- 2850] σε γερὶς ας γερίνες γεγνα πον 

σιιδέήμδης 3: εἱ οςεοϊάἑ υἱἱδε5 δες Ἔ. 

ΤῊΗΕ ΚΙΝῸ ΒΕΝΤΕΝΟΕΒ ΗΑΜΑΝ ΤῸ ΕΑΤΗ (77.)). 

7. [Ὁ᾿ -Γἰ Απά {μὲ Κίηρ {Πποὰ 5 Ἔγεβ δηᾷ Ἰοοκεά, δῃὰ ἂν ἴεὩ 
ΔΏρεΪ5 {Κὸ υηΐο [Π6 50η5 οἱ Ηδιηδη ουϊτηρ ἄοννῃ ἴῃς ἴγεαβ ἴῃ ἴῃ 6 

᾿ΠΉΘΓ ραγάθη.] ΜΝΝοιῖυ ἐμ6 Κτμρ τὐας γέείπρ ἐπ μἷς γαῖ ἤγονι ἐμὲ 

ευἱμε-ἀγίπκίηρ, [Ὦ -ἰ Βἰηρίπρ ἀναγ ἢΐ5 παρκίη,] [νγβ8. -Ἐ ἴο ρο] 
ἑπίο {πιὸ ραϊαςο- ραγάφη [δ - ἴο 566 ψῃδὶ τῃἷ5 της ψὰ5 (5: τ ] τὶν 
Μεγ. τ6α).} Αἰδίηρ ἱπίο ἰ5. ἃ ὑτερῃδηΐ σοηβίΓυςΟἢ ἔογ σιϑίηρ ἴο 

ὅο ἰηῖο. Οη ευὐκπε-ἀγίμκίηρ, 566. ς" 73. Οἡ ρῥαίαζε δῃηὰ ραγάεη, 

566 15... ΑΒ ἴο ἴδ τϑᾶϑοῃ ἴοσ ἰῇες Κὶηρ5 ροίϊηρ ἱπῖο ἴῃ6 ραγάθη 

ορίπίοπβ ἀἰβεσ. δ: συρροβεβ ἐμαὶ ἰΐ ννᾶβ ἰο ψοσκ οἱ ᾿ΐβ ΔΠΡῈΓ 

Ὀγ ουϊτηρ ἀονῃ (γΓεα5; Μεη., [Πδἱ 1ἴ νγᾶ5 ἴο ἀνοϊά οἰρῃϊ οἵ (86 μαϊϑὰ 
Ἡδιηδῃ; {3γτὰ, Ηδυρὶ, ἴο ἴαΚα {ἰπὸ ἴο {πη δοοιϊ Ὧ15 ἀδεϊβίοῃ ; 

Ὅτγυβ., θδσδιιθο ἢ6 νγὰ5 51}}} ἔγ!Ίθηα]γ ἴο Ηδιδη δηα ἢοϑιἰδίθα ἴο 

ςοηάεηηηῃ Ὠϊπι; Βοη., Βεγί., Οεῖ., ϑδίθρ., Ὀδοδυβα ἣθ νὰ5 Ὡποοχηίοσί- 

ΔΌΪΥ Ὠοαίθα ΜΠ ννῖηῈ δηα ΔΏρΡΟΓ, δΔηα ν᾿ ]ϑῃθα ἴο ςοο0] οΚ ἰη (ἢς 

ΟἾΪΕΓ αἷγ; ϑοῆι., δίγΓ6., θδβοδυβα οὗ {πε ἡδίυγαὶ γοϑί] βῆ 55 οἱ ΔΏΡΕΓ. 

ΤὮΘ {π|6 γθάβοη ἰβ ργοῦδῦϊν ἴο ρῖνε ἴῃ6 δυῖμοῦ ἃ σἤδηςσε ἴο ἰῃϑοσί 
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18ς ερίϑοάς ἰῃ ν. ".--- δέ Ηαριαρ τυαᾶς εἰαγίηρ ἰο δὲρ Ομθοη Ἐσίμεν 

[ζ΄ - ἰοῦ πλοσου] μροη πὶς “ε, [705..39Ὁ - ἀπά ἴο εηίτεδῖ ΠΕΣ 
ἴο ραγάοῃ ἢΐ5 οἤδηςθϑ,] (07 ἰδ δατυ ἱπαΐ ευΐ τυας ἀείεγηηδα αραΐπεὶ 

μῆηι ὃν ἱπὲ Κίηρ.] Οα εἰαγίπρ, οἵ. κ'. ὙὍΠδ 6110 515 δἰΐεσ δερ ἰ5 

τι ρμΕΠΥ ΞΡ δ α Ὀγ ὦ! (σ΄. 4"). Τεϊεγηηπδα, ᾿ἴϊ. οον ῥίοἰδά, 5. ἀϑοὰ 
οἵ βοπγείῃϊηρ ἴμδὲ ἰ5 ἔ} βει δα ἴῃ 4 Ρεσβϑοη 5 τηϊηα (ζ΄. τ 8. 2ο"- " 

25} ΕΖ. ς 3). 115 οἰεαῦ ἰο Ἡδιηδῃ, αἱ ἰβαϑί, (δὶ [ῃ6 Κίηρβ ροϊηρ 

Ἰηἴο ἴΠ6 σαγάδῃ 15 ποὶ ἴο ἀθνῖϑε τηθδῃϑ οὗ βανίηρ ἷπι, θυ ἴο [ΠῚ η 

ουξ ϑοπλα ἰοστί 0] 6 ρα ΠΙϑῃτηθηϊ ἴο ἰηΗϊςΐ ὩΡΟῺ ὨΪΠ,. 

8. Απά ας ἐπε Κίηρ τυας γεϊμγπίηρ [ζ΄ -Ἐ ἰὴ Ηἷβ ψταῖἢ}] ζοηι ἐμέ 
βαϊαςο-ραγάοη ἰο ἐμε δαμφμοί- αὶ, [Μερ. τόα, δι -- θεΠο]ά τῃς 
ΔΏρΕΙ] (δῦτεὶ ρανε ἴΠ6 νυ ὶοκοα Ἠδιηδη ἃ ρυ 5} ἴῃ βἰψῃῖΐ οὗ [ῃῆς Κίηρ, 

416] Ηαριαη [1, -Ὁ νὰβ αἀἰδγηδγεά δη6] εὐα5 ἰγίπρ ῥγοσίγαίε [Π, -Ἐ αἱ 

[Πς ἔεεϊ οἵ Οὐδδη Εβίῃοι] μροηι ἐΐι6 σοιμοὖρ οἡ, τυϊιοὐ, ΕΞίμον Π, Ὁ 
ννᾶ5 γϑο πη ρ.] ὍΤῆε Κιηρ᾿β σταῖῃ 15 ποῖ αραϊβα ὈΥ ἢΪ5 νἱϑὶὶ ἴο τῆς 

Βαγάδῃ, Ὀυΐ ἱπ1ρ6]5 Ὠἰ τὰ ἴο γεΐϊασῃ ἴῃ ἃ ἴεν πλϊηυΐα5 ἴο ἴῃς θαηπααοί- 
Ὧ4]} (ῃαἱ ἢς Π85 75 Ιεἴϊ. ΜοδηνὮς Ἡδιηδῃ, ἴῃ Δῃ ΔρΌΩΥ οἱ ἴδδγ, 

[45 [4]|1|δη δἱ ἴδε ἴεεί οἵ Εβίῃμοσ 8ἃ5 5ὴ6 γϑο] !ηθ5 ὩΡΟὴ ΠΟΙ σουςἢ, ἴο 

Ὀερ ΠΟΥ ἴο 5δᾶνε ἢϊπι. ἘΔ] Πρ ἀονγῃ δηά ᾿ἰαγίηρ ΒοΙα οὗ ἴῃς ἔεεί 
νν5 ἃ σοπηπΊοη δἰτἰπἋ6 οὗ ΒΡΡΙΙΔηΐβ (ο΄. 851 5. 25 2 Κὶ. 457, 

Αἶϑο γε θην ἴῃ {π6 Αϑϑυτίδῃ ἱῃϑΟΓ Ρ]Οἢ5). 11 νν85 ἱτῃροβϑίῃ]8 

ὉΠ6ΕΓ {Π6 οἰτουτηδβίδηςοϑ ἴοσ ἴῃ6 Κιηρ ἴο τηϊβδαπαογϑίδηᾷ (6 ραβίυγα; 

Ὀυΐ ἢ δά σοπιὸ ὈΔῸκΚ νι ἴῃ ἀδίεγηηϊηδίίοη ἰο Κὶ}} Ἠδιηδη, δηά 

γνᾶ5 ΓΟΔαῪ ἴο ρΡυϊ ἴΠ6 νγνογϑί σοῃϑίγυο]οἢ. οἡ δηγίηρ [δὶ Πα πιὶρΐ 

ἄο. ΤὨΙ5 ἰηἰογργείδι οη 56 θ 5 οσγα ἢδίυγαὶ (ἤδη ἰῃδὶ ἴ[ἢ6 δυΐποῦ 

ΤΊΘΔΠ5 ἴο γεργοϑοηΐ ἴῃς Κίηρ 45 ῃϊ[Ποσγῖο ἴῃ ἀουθὲ, θὰΐϊ ηον ἀεοϊοα 

Ὀγ Ηδιηδηβ ϑ0ρροβεα δβϑϑδι] ἀροη {μ6 Οὐδοη. Οη οομοΐ,, 566 15. 

--Απά, [Ὦ, 705. - ϑδείηρ ἰπὶ ρου ἘβιΠογ 5 οουςἢ,] ἐς Κίηρ Ὦ Ὁ! 
Ἔ ννὰ5 δηγαροα Δη4] σαἱά, [ερ. τόα -ἰ ΟΣ νη ἀηα νος ψ]ἢ- 

οὐ ἢ [705. -- Ο νἱοκεάεβδε οὗ 811} τηεηῇ [1| ἘΞ - 15 πο Πἷ5 οὐ πὴα 
δραϊπϑί ἴῃς Κιῃράοχῃ δηοιρῇ}] 15 ἠξ αἶδο (ροΐπρ) ἰο υἱοίαίς {6 

Ομεοη τυλῆϊο 1 απὶ ῥγοδοη ἠπ ἰμς μομδοῦ [τ - Νονν, 41} ρβορίββ, 
ὨΔΙΙΟΏ5, 8ηα ἰοηριθ5, Ἰυάρσε ναὶ οὐρῃϊ ἴο θ6 ἄοης ψ ἢ Ὠΐμ Ὁ] 

Αἴξο 5 υϑεὰ νι σείεσοηος ἰο Ηδιηδη 5 ἢγϑί οὐ πς ἀραϊηϑὶ ΕΟ σ. 

Νοῖ 5διἰ5ῆεα ψ ἢ δἰϊδοϊκίηρ Ποσ ΠΠ 6,6 πγυϑὶ αἰδο αἰΐδοκ 6 Γ ὨΟΠΟΌΓ. 

ΕϑίΠοΥ 85 ἢονν ἃ σῆδπος ἴο ἰηΐογοδας ἴοσ Ηδπηδη, Ὀυΐ 5η6 ἀο65 ποὶ 

ίακο ἴἴ. ΑἹ] ἢϊ5 δηίγθαίϊθϑ ἃσὸ ἰῇ νδίῃ, πὰ 516 ἰοοκϑ οἡ ἴῃ 53:16 ης 6 
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ψΏ1]6 ἣς 5 σοηἀειπηηδά ἴο ἀδαῖῃ. Τῆς οἱ 6 γ σοπηηδηίδίογθ ἰάθουγ 
ΠαΓα ἴο βσδῆον ἰηδὶ Ἡδιηδη ἀθβογνθα ΠῸ τηθσου, δηὰ (δὶ Ἐϑβίδθεσ 
νοῦ ἃ ανε ἀομθ ψτοηρ ἴο ἰηϊογοθάς ἴοσγ ἢ; ὑαΐ 11 πχιδὶ Ὀ6 δά- 

Γαϊ 6 [πὶ ΠΟΙ σπαγασίοσ νου ἤᾶνα θθθη τογε δἰίγαςξῖνα 1 9586 

δὰ σϑῆονῃ ΡΠῪ ἰονγαγα ἃ [4|]|6ὴ ἴοαθ. Τῆς δυΐμοσ τϊρηϊ ἢᾶνο τορ- 

Γοβοηϊθα ΠΟΥ 85 ἱπίοσοθαϊηρ ἔογ Ηδιηδη, ὄνθη ᾿ξ ἴῃς Κίηρ αἰὰ ῃοΐ 

διδῃΐ ἢῸῚ γεαιδϑῖ; θυϊ ϑυςἢ δὴ ἰάθα 5 ἴδ ἔγοπι ἢ15 πη. Ηδχε, 

8ἃ5 ΘΥΟΙΎΨΜΏΘΓΟ, ἢ ροαίῖβ ονεσ ἴῃς ἀδϑίγυςίίοη οἱ (ἢ6 ΠεδίῃΘη.--- 

Βεΐογε ἐμὲ τυογά ἰφΐ ἐμε Κίηρ᾽» νιοιμλ ἰδεγν μα σονεγεά Η α»ιαπ᾿ς 
|αε0.1 Ὅς νναϊομία] οὐηυςἢ5 πθοα ποίῃϊηρ τόσα ἴ(μΔη ἴῃς Κὶηρ᾽5 

ἰαϑδὶ τοιηαγὶς ἴο 566 ἰῃδί Ηδηγδη ἰ5 σοπἀδπηηδα ἴο ἀδδίῃ, δηά ἴἢεΥ 

οοΥενῦ ἤ5 [ας Ὀτεραγαΐογυ ἴο ἰεδαϊηρ δἰπχλ ουΐ ἴο Ἄεχεουοη. Κυτ- 

{5 (νὶ. 832) γε ΠΟ ἢ5 (ἢ 5 ἃ5 ἃ αἀτεακ οὐυδίομῃ; δηά Γἰνγ (ἰ. 26:5) ἃ5 
ἃ Ἐοιηδῃ ουβίοτῃ. [{ 15 ηοΐ αἰἰδϑίθα διηοηρ ἴῃς Ῥογβίδῃβ, θυΐ 15 

ποῖ ργοραθ]6. (. 615, ψΒεγε Ἡδιηδη σονοσβ 15 Ὠεδα 85 ἃ 5'ξῃ 
οὗ ρστίοεῖ (566 οὐ σ4] ποίο). 

9. Τλόη σαϊά Ηαγϑδηᾶ, οη6 οὕ ἐπ6 ἐμημοὶς [3 - ἘἝὯοῸ βίοοα] δε- 
ἴργε {μ6 Κτριρ]Ί. ΤΠΪ5 15 [ῃ6 βᾶπηθ ρεζϑοη ἀοι θΉ1655 845 Παγρδηᾷ 

οἵ 1τ'9, ΔΙ Πουρἢ [ῃ6 5ρΡ6 πρὶ ἰ5 ΒΡ γ αἰ ογοηὶ (56 Ρ. 67). ΤΏοβε 
ψγὴ0 ἢανα ΠΙΓΠοτῖο ἢαϊίεγεα ἩδπηΊδη ἅτ ον ΓΟΔΑῪ ἴἰο ρῖνε Ὠϊτ ἃ 

ϑῆονε ἤθη (Π6Υ 566 ἰῃδὶ ἢς 5 [4]}1πρ.--Ἴ μόνο ἐς ἰῃις ραϊϊοιυς ἰοο 

ἐμαὶ Ηαγαη ογεοίξα (ον [ντϑ5. - Ὠδηρηρ) ογάφοαϊ τὐπὸ 5ροῖε ἃ 

φοοά τυογά οπ δεἰαί οἵἩὨ ἐμὲ Κίηρ [δι - ὍΥ ψῇοϑα τπθδῃβ 850 μ6 
νγὰ5 βανϑα ἔγοιῃ Ὀεῖηρ ΚΙ Θὰ. Τῇδὶ ρα]]οννβ 15] σίαπάϊηρ ἐπ "16 

μομδε οἵ ΗΠ α:΄παη. [(ὅ σοαὰ., 705.".. - ΤῊΐΪ5 Βα Κπονν, θδοδυβα ἢα 
δά 566ῃ 16 ρδ]]οννβ ἴῃ ἴῃς Ποιιδε οἱ Ἡδίηδη ἤθη ἢδ νγᾶ5 βεηΐ ἴο 

ΘΌΓΩΓΊΟΩ ἢΐπὰ ἴο πε τογαὶ Ὀδησιεῖ, δηα ἰηαυϊγίηρ δρουΐ ᾿ξ ἔτοῖλ 

οὔ οὗ {Π6 βεγνδηΐβ, ἢ ἰδαγηῃδα ἴοσ ψῇῆδί 1 ννᾶ5 ἱηϊθηαθα (οἷ. 6"). 

Του δὰ ἀβ δποίμπογ γθᾶβοῃ ἴο ἴμοβθ δΙσεδαυν ρίνεῃ Ὁ ἴ86 Κῆρ ΨὮΥ 

Ἡδηηδη 5Ποι] ἃ ὈεῈ Ἔχοουϊοά, ἀπά ᾿ἱποϊἀθηίδ!ν ϑυρραϑίϑ ἃ πιο ῃοα οὗ 

σᾶγγυίηρ ουἱ ἴῃ ϑεπίθποθ. Οἡ Μογάροβδι᾽ 5 βεσνίοθ, 566 2΄Σ 6:; οἡ 

1Π6 ογθοιίοῃ οἵ {π6 ρα]]ονν5, ς"..-[1, Ζζ: - Νον, {Ε 1ἰ βθαηβ ροοά ἴο 
[ῃς Κίηρ, ἰεῖ (πῈ ρα]! ονν5 θῈ Ὀγουρῃῖξ ἔγομῃ ἢ15 ἤου56, δηά ἰἸοεὶ ἢϊπὰ 

Ρε Π|εὰ ὉΡ δπα ἔδϑίεπθοα ὑροῃ 11] ΜΠ ν οὐδὲ πίρῃ. [Μόώρ. τόα -ἰ- 

ΤΠ νιςκοα Ηδγοδηᾷ δα Ὀδθη ἱηνοϊνεά ἴῃ ΗἩδπιδηβ ρἰδη5; Ὀυϊ 

ΜΝ ΏΘη ἢδ θα ἰμαΐ {Π6ΙΓ βϑοοπηθ σου]Ἱὰ ποὶ Ὀ6 οαττὶοα ουΐ, ἢ6 ἴοοκ 

ἴο Πίσης (5 πα] γὶγ ζ52).1 [75.395 -  ΒΘη (ῃς Κίηρ πεδγὰ τμϊ5, ἢς 
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ἀεἰογίηθα (μ8ὲὶ Ηδηλδη σῃου]α Ὀ6 ρΡυΐ ἴο ἀδαίἢ ἰῇ ἢο0 οἴῃεσ ΨΑΥ 

1Πδη (Παὶ ψῃϊο ἢ ἢς πδὰ ἀενβοὰ ἴοσ Μοσγάοθοδὶ.]] ἊΑ4{μῶ “πὸ Κὶμπρ 

κατὰ [: - ἴο Μοτάεςα!] [6 -- ρσ0] μαηρ μὲπι προη ἡ, [Ὦ - ἀπά 
15 νἱἴς δηα δἰβ ἴδῃ 50η5.}] ὙΠῸ Κίηρ 15 δα 53}}γ ᾿ηθυδηςοα ὈΥ ἰδ6 

Βυρροϑιοηϑ οὗ ἢΪ5 σουγίοσϑ (οὐ. 13: 2. 211 φῦ 610 γ5)͵,͵ Τα δυίΐίδοσ ἰη- 

ἰεπἀς5 ἴο γτεργοβϑοηὶ ἢἰπὶ 8ἃ5 ἃ ψοὰΚ σβαγαςίοσ πονοα ὈΥ ἴῃ6 ΨΩ 

οὗ πε τηοπιθηΐ. ὙΠῸ ροεσίϊς βίος οὗ πδηρίηρ Ηδηγδη οἡ ἴδ 

Β811ὁν5 ἴηαὶ ἢε δὰ τεαγοὰ ἴογ Μοσγάδοδὶ ἡδίυσγα!] ν οί 68 ἢ Ϊ5 

ἔδηογ. 

[53 850 [8ὲ ψνογὰ οὗ ΗοΙΥ ϑεγίρίυσε νὰ5 {0181 ἴογΣ Μοσγάσοδὶ, 
“ὝΝΒεη [δες Ιρογὰ ἰ5 ρἰεαϑεά νὰ ἃ πιδη᾿ 5 8 γ5, Ἔνθ δ 158 δ οτ 68 514]] 
ἀερεπὰ ὑροη Πἰπι." Απὰ (δε Κίηρς δηβϑνεγεα δηὰ βαἰά ἰο Μοσαβδεβδὶ, 
Ο Μοσάςοαβδὶ, ἴῃς [εἐνν, 8ο Παϑὶ βανθὰ ἴῃς Κίηρ ἔγοτι Ὀεΐηρ Κὶ]16α,, τίϑε, 

ὅο δῃὰ δε Ηδγιδη, ἴῃς υυἱοϊκοαὰ ἐποιηγυ, ἴῃς ὌρΡγεβϑοσ οἵ με [ εννϑ, δὰ 
ἤδηρ Ηἰπὶ οἡ ἴῃς ρά]]}οννβ ψῃϊο ἢ μὲ ρσεραγεὰ ἴοσ μίπιβε!ὅ. [πβῆἔὺςὶ ἃ ἰογτὶ- 

Ὁ]6 Ρε δ ΠΥ ἀροη Ὠΐπη, 8πὰ ἀο ἴο Πίτη ν᾿ δίενεσ 5ε6Π|5 σοοὰ ἴο ἴεςἝ. ΤΒθη 
Μογάεοδὶ ψεηΐ ουὔἱ ἔτοπι Ὀεέογε ἴῃς Κὶηρ δπὰ ἰόοὸκ Ηδηιδη ἴγοτῃ ἴΠ6 χδῖς 
οὗ ἰδῆς Κη ουϑβε. Απά Μοχγάεξοδὶ ὁθροκε ἰο Ηδηιδῃ, βαγίηρ, Οοσης 
ὙΠ της, Ηδηλδη, ἴμου ἔοε ἀπὰ νἱοϊκεα ἐπεῖην 8Ππα ΟΡ γεϑϑοσ οἵ ἴῃς [6Ὑ}5, 

{μαἴ νὰ πηᾶῦ Ββαπρ ἴπδς6 ὕροη ἴδ χα] ]ονβ ν ΙΓ ἢ ἴῇου Παϑῖ εγεοίβα ἴοσ [ἢγ- 
5611. ὙΒοη ἴδς νἱοκεὰ Ηδπίδη δηβνογεαὰ {μῈ τἰρῃΐθοουβ Μογαεςβϑὶ, 
Βείοτε {μον Ὀχίηρ, τὰ ἴο [πε ρμϑ]]ονβ, 1 θεὲς δες, γἰρῃίθουβ Μογσάδοδὶ, 
{μαὶ (βου νὴ] οὶ δὴν πιὲ ἃ5 πον δηρ ΠΟΠΙΠΊΟΙ οσἰ γΠ415. 1 ᾶνα 
ἀεβρίϑεα στοαὶ πιθη, ἃη ἃ ζονοσηοῦβ οὗ ργονίποεϑ μᾶνε ᾿ναϊϊθα Ὁροῦ τηδ. 
Ιᾶνε τηδάες ἰκίηρβ ἴο ἴγεπλθ]ε δ ἴἢε ψοσὰ οὗ τὰν του, ἀπὰ σὰ [ἢ 6 
υἱΐζεγαηςοα οὗ ΤΥ 1ἰρ58 1 βᾶνὸ ἐγ ρῃίεηεα ρῥγονίποεβ. 1 δὴ Ἡδῃδῃ; ΠΙῪ 

ὨδΠΊ6 νγ»ᾶ5 ᾿ς] νίςεγοΥ οὗ ἴῃς Κίηρ, Εδίδεσ οὗ τε Κίηρ. 1 ες ἴδ66, 

πἰρσμίεους Μοτγάεσοδί, ποί ἰο ἀο ἴο πε 851 ἰμπουρῃϊ ἴο ἀο ἴο ἴΠε6. ϑρᾶζγε 
ΤΩΥ Βοπουζ, ἀπά ἀο ποί Κὶ]] τλὸ οὐ μενν πιδ ἰῃ ρῥίεςθβ {κὸ Αρζδρ τὰν Γδιθογ. 

ΎΤΒου τί φοοά, Μοτγάεοδὶ; 464] συ] πλὲ δοοογάϊης ἴο [ὮΥ σοοάηε85, δηὰ 
ὧο ποῖ ἴαϊκα τὴν 116; ἀο ποῖ ΚΙ]1 πὸ ἰκὸ ἃ Ὀγᾶποῦ 850 ἴῃδῖ ΓῪ 11ξς 5141} Ὀς 
ἀεβίσογεά. ο ποῖ σε] Γ ἀραϊηϑί τε ἴμε Βαΐῖτεα οὗ Αχαρ, ποῖ ἴῃ 8 

εδίουϑυ οὗ Αὐηδίεἰς. ο ποῖ τεζαγά πὴθ ἃ5 ΔΠ ἘΠΟΠΙΥ ἴῃ [ὮῪ Ὠεατὶ δῃά 
ἀο ποῖ “Βε 5} ἃ στυάρε ἀραϊηϑὶ πΊ6, ἃ5 ἔϑαι τὴν δῖ εῦ σμοσίϑμεά, Οτεβὶ 
ψΟηάοΓ5 δᾶνε θδοη ψτουρῃϊ ἴον ἴΠδς 85 (ΒΕ ψεγε τουδὶ ἔοσ [ὨῪ ἔβίθοσβ 
ΨΏΘη ΠΟῪ οτοβϑοα ἴῃ 5εΔ. ΜΥ εγεβ ᾶἅγὰ ἴοο αἷτὰ ἴο 5ες ἴπεε, δηἋ ΓΩΥ̓ 

τπουἢ 1 81 ποῖ δϑὶθ ἴο οροῇ Ῥεΐογε ποθ, Ὀδοϑιιϑε 1 δᾶνα δίῃ [δες δά- 

νίοε οὗ τὰν ἔσο παβ δηά οὗ Ζεγεβῃ ΠΥ ψἱΐε δραϊηϑὶ ἴμεε. 1 Ὀερς ἴΒ66 ἴο 

5ΡδΓα [ὨΥ̓ [1ς, τ ἰογὰ Μοσάεσοδὶ, με τ ῃίεουβ, ἀπα ἀο ποῖ Ὀἰοί ουῖ ΤΩ 
πϑᾶτης βιἀἀθη]ν κὸ ἴμαὶ οὗ Ατηδὶεὶς ΤΥ ἀποεϑίογ, 8ἃπΠα ἀὁ ποῖ δ ΤᾺ 

ταν Ὠεδα ὕροη ἴδε σαϊονβ. Βυϊΐ 1ξ τποὺ γί ἀείεσσαϊηθα ἴο Κὶ]1 πιο, οσαΐ 

ΟΗ͂ τ Βεδὰ νὴ [Βς Κιηρ᾽5 ϑυνογα, ἢ Ὡς [Π6Ὺ [κ1}} 41} [6 ΠΟ] 68 
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οἵ [πε ργονίποεβ. ὙΠεη Ηδπηηδη Ὀεβϑη ἴο ΟΓΥ 8πα ἴο σεερ, δυἱ Μοτάεςδὶ 
αἰ ποὶ ῖνε Ποορα ἴο ἢϊπι. Απά ψἤθη ΗδπΊδη 8ᾶνν [δῖ πο δίς ΠΟ τᾶ 

Ραϊὰ το μὶβ ννογάβ, μὲ δεῖ ὉΡ ἃ νψὶ] ἂἀπὰ ἃ ψεθρίης ἱπ ἴῃς πϊάϑὲ οὗ ἰῃς 

ξατγάδηῃ οὗ ἰῃς ραΐδοε ((οἹ]Ἱοννεὰ ΌΥ δὴ δά άγεβ8 οἱ Ηδπιδη ἴο ἰδ ἔγεθϑ 80 
τοΐυβε ἴὴ ἴυγη ἴο ἔυΓη 5} ἃ ζ41|1}οὁνν8 ἔοσγ μἰπὶ 1πῈ}} (ἢς Ἑσεάδσ 15 γοδομῃοαλ).) 

10. 50 {εν μαπρεὰ Ηανιαη μβοη ἐδι6 ραϊίσιυς ευὐίολι με μαά ἐγεοίεα 
νυν Μονάεοαϊ, [249 -Ῥ Μῆο Θροκβα οἡ Ῥεμαὶῇ οἵ (δε Κίηρ, [ἘΣ Ὁ 
δηἀ ἢϊ5 ψδ δηὰ ἢϊ5 ἴδῃ 5οηὴ5.} ἊΑ4“πμά ἐμὸς ιυγαΐἢι οἵ 6 Κήηρ σμδοϊαεα), 
ο΄. 2". 

[1ο8. 555 -Ε ΝΈΟΙ ἐνθηΐ σοΠΊρ6]5 της ἴο οπάοσ δἱ ἴδε αΐνιπς ὑσονὶ- 
ἄεῆςε, δηα ἴο ἰεάσγῃ 8 νγίϑαοπι δηὰ 7ιϑἴςε, ηοὶ ΣΔΘΓΟΙΥ ἴῃ Ρυ πὶ Ξϊησ 

τὰς ν]οΚοάησββ οὗ ἤδγμδη, Ὀυΐ ἰη Ὀτγησίπα ἰἴ ἀρουΐ (δι ἢς Ξῃου]ὰ κυϑετ 

ἴηε 88π|6 ροηδι πὶ ἢῈ Πδα ἀενίβεα ἴογ δηοίμεγ; 50 ἰοδοβίησ, {δμδὶ 
νΠδίενοσ εν] ομα ρ]Δη5 ἴογ δποίμογ, ἢ ἰθ ὉΠΟΟη ΒΟ ΟΌΒΙΥ γερασίηρ ἔοσγ 

Ηἰπη56}} ἄγϑὶ οὗ 4]. ἩΗδπιδη, δοοογαϊηρσὶν, πο δὰ ποῖ υβεα ἀἸΞογ ῦν 

(ῃε ποηοὺγ ἱμδὲὶ με ἢδα γεςεῖνθα ἔγοπι ἴὰς Κίηρ, νγὰ5 ἀδϑίσογεα 1 1815 

ΤΑΔΠΠΕΓ. 

7. Ἰ0Π2] ἔκθυμος δὲ γενόμενος ἵ,: οἵη. Ὦ, (ὦ (εχο. Ν “- δ πε, οτὖ ὑπᾶοσ 5) 
-Ίπ ὭΠΦΘῸ] ἀδ ἴοοο σμο Ὧι: ἀξ ἴοοο οοπυΐυϊὲ 33: καὶ πλησθεὶς ὀργῆς 

Ι.: -᾿ εἰ ἐπιγαυὴ 3: - Ὡδᾶλοςς ὅ: -᾿ καὶ ἣν περιπατῶν 1,: -ἰ εἰ εατῇ 10.--- 

ἸΓΛΣ Γ] μογίμηι αγδονγίδιεις οοησίρε 3: τὸν κῆπον ᾧ (-ἰ τὸν σύμφυτον 

Νϑι δε, οὖ ὑπάογ Ἐ): λογίμηι ἯΠ: οὐχ. 1,.--- [05ι-- εηα οὗ ν.] οπι. 1..-- 
Ἴ5»] οτχ. ἢ; ὦ (εχς. ν 5. 5, οὐ υπάδογ Ἐ, 240): παρεκάλει 52, 64, 243, 248, 

Ό, ΑΙα.-- 035] παρῃτεῖτο (: καὶ ἡτεῖτο ς.2, 64, 243, 248, Γ, ΑἸά.: παρεκά- 
λει ςς, 71, 74, 76, τού, 120, 236.---- ἡΦ0) Ὁ}] οπι. 32 ὦ (εχς. Ν ο- ", 93 ὑπᾶοσ ᾿, 
249).---- ἽΓΟΝΟΌΤ οἵα. 3: ὦ (εχς. Ν “- 5 πιε οϑὐ ὑπάετ Ἄ).--- πγῦ3 5] οσῃ. ὦ ζ;. 
-- νῦν] ψ Ηδυρὶ τεδὰ γδν.-- ὩΡΣ γϑΝ] ἑαυτὸν ἐν κακοῖς ὄντα (ᾧ ἯὮ; .---- 

90" ΠΝῸ] οὔ. ἢ ὦ (εχς. ν ο: 5, οϑὺ ὑηάεγ ἢ). 
8. 1. -- ἸΘΌΠΝ τ. δι. πῦρ 1,.-ὸ ἸΡοσ] φμὲ ομνι 33,.--οΓ 2) 0} οὐ. [..--- 

1.25] πεηπιογίδι5 οοησῆο -ἰ- εἰ ἐργαςϑεὶ 3: οτὰ. 1, Ὦ, ᾧ (εχς. ν -- πε, ο ὃ 

Ὁπάογ ).-- 15 -- ὉΝ] σά Ιοσιηι σεν Ἶδ: οτὰ. Φ (εχς. Νὶ 5: 5 πε οϑὺ υπάοσ 3). 
--- Ἰοπ] γερονγῖ Απιαη 3.---- Ὅ0}] -ἰ ἐπὶ τοὺς πόδας Ἐσθὴρ τῆς βασιλίσσης Ἱ,. 
--- υῤ)] 'π 1Πε βεῆϑβε οἵ “Ἰγίηρ ργουβίγαιε᾽ 85 7οβ. 719 1 5. 53. Απλ. 9"} (5δε 
ΒΏΒ. ν. ὅς7, ὃ 6; Καυ. ὃ ττό α).---- πὴ -- ἽΦΝ] ἀξιῶν τὴν βασίλισσαν : 
γερίηια εἰ ἀξῥῤνγοσαϑαίμν σαν ἰδηενις Ἧι: ἔτι ἀνακειμένης ἵ,,.--- ΓΌΟΝ] Ἔ 52. 

Θ.---- «225] τ εἰ} 0515 οὗ πλῖ, 45 ζδι, “με 88 ποῖ οοπιδ ἐχοερῖ ἴο νἱο]αίς 
(Καυ. δ1ιι4ἢ. Αεοοτγαϊΐης ἰο Ηδυρί, 1 ἰδ ἱπιρξ. τ ἢ ὑγεῆχοα οι ρ δες 
ᾧ (ς΄. 4..51.. χχὶϊ. Ρ. 2ο1). Φ22 τηρϑδῃβ οὔ παν “βυθάυςε᾽ (Νε. ς"). 
Ἡδρτο ἴῃς οοηϊοχί ἀοπδηα5 {πε 5ρεςὶδ] 5βεη56 οὗ “νἱο] αἴθ." -- "Ὁ»] μου 1, Ὦ ὦ 
(μετ᾽ ἐμοῦ κι «- 5 πρε).---- [522] ἐνώπιόν μου 1,: οπι. Ἐϊ.--- ἸῸΠ -- 215] ἀπαχθήτω 

᾿Αμὰν καὶ μὴ ζήτω" καὶ οὕτως ἀπήγετο]ϊ,: οπη. Ἐ : ̓ Αμὰν δὲ ἀκούσας διετράπη 

τῷ προσώπῳ (ὦ ζ(ρτ. ὁ λόγος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ στόματος τοῦ βασιλέως κ᾿ 5. εκ τις͵ 

ϑεριείπαεπεσστικα ευεοε τα ἔπιαν. 
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οϑὸ υηάδοῦ 3). '1Ὁ0η] (οηάαπιίη (Κευ. Βεδὶ]. νἱϊ. ΡΡ. 258--261) δπὰ Ῥεγὶθβ 
(4 παἰεξίεη, Ῥ. 32) ῥτοροβε οἡ ἴῃς Ὀδϑ58}5 οὗ ὦ ἴο γεδὰ γργ "ἰ5 δος στεῦν 

τοὰ’ (τ΄. Ῥ5. 345 70. 639, ᾧ διετράπη τῷ προσώπῳ). ἨἩαιυρὶ δάορῖβ (5 

δπχεπάδίίοη. [1ἴ 18 ποῖ Ὠδοεϑϑαγυ ἢ Θίες. ἴο τεραγὰ ἸὸΠ (ρί. νὰ ἡ) 

83 ἂἃπΠ Ατγδπ)δίζίης σοηϑδίγιυοιοη ἰηβίεδα οὐ ἱπιρέ. ἢ γ οΘοηθϑες. Τδς 

, εἴδαυϑε 15 εἰγουτηβίδηςι δῃηα Ἔχργεβϑαβ ἴῃς ἰάεα (πὶ ἴῃ6 σονετηρς πδὰ 
ἴδκεοη ρῥἷαςς Ὀεΐοσε ἴη6 ψοσγὰ ννὰ5 ἔδίγὶν ουἱ οὗ πε Κρ του. ἡ 

9. Ὁ ΛΟΠ] -Ἐ φμὶ σἰαδαν 3: -Ἐ "οἷο 1......0») Ὁ: τῶν παίδων αὐτοῦ 1,: 

-- θοῦ 209] πρὸς τὸν βασιλέα (ζῶ: τοῦ βασιλέως Α: γερὶς Ὦ): οτη. 1..---- Ὁ2] καὶ 

4: ονεῖνιε γεν Ὦ,: οτα. 31,.---- 05 -- ἼΦΝ] (σ. αἵί. πον 1,.--. ἽΝ] ολ. ὦ (ς.-- 
105] οτη. 3: " ἴδλος), Θ: Ἡ ἵνα κρεμάσῃ 1,: - ὦ ἐδμηε σεςρεπάστει Ἧ].---- 
) Ὑ 9] τὸν Μαρδοχαῖον ],: -ἰ- σιαῖδον, (9.-- ἸῸΠ-- ἼΦΝ]οπι. Ὦ2.--- δα] δὰ, 
9.---ν ΔῸ “2 οὐ. τ 5. 2539 6. 32, ὙΠὲ ρἤγαϑα σηθδῃ8 “ἴο βρεδῖὶς τνο]] 
οὗ οης.᾽ ΤὨϊ5 Ηδυρὶ βπη645 ἱπαρργοργίαϊε 85 ἃ ἀδϑβοσὶρίίοῃ οὗ Μοσγάεςδὶ 5 

βεγνίος, δηἃ ἐπλ6Π 45 ἴο γεδαὰ Ὁ 2. 31 502 “τεπάεγεα ἃ ροοά ἀεθά οχ θὲ- 
84} οἵ. ὙὍὙῆε σβδημρο 15 ὑπϑυρροτγίεα Όγ {πὸ Ντ58.--- 3] οἱ. 3) ὦ (εχς. 
δ δας ο3ὃ ὑπάογ ὅ).--- ἼΟ;] ρσ. καὶ ᾧ (Ὁ: οὔ. 1, 44, τοῦ.---- ἸῸΣ Γ522] ἐν 
τῇ αὐλῇ αὐτοῦ Τ,: οπι. 44, τοῦ.---- 21] Π122 5 Βτ.: ξύλον (ὦ (ρτ. ὑψηλόν Ν “. 5, 

930) οτι. Α 1,: ἐγεείμηι Ἶ;.--- ΠῸΜ] ῥεώμνη 1}: -ἰ κέλευσον οὖν, κύριε, ἐπ’ αὐτῷ 
αὐτὸν κρεμασθῆναι 1,. 

10. οπι. 1,..- Ἰ9π-- ὉΓΥ͂ καὶ ἐκρεμάσθη ᾿Αμὰν (ζ: εἰ τμτῥεηδὲ διρἪ σἱοι 

φγαοορεγαὶ γεας Ἐ".---- ΣΥΝ) - τῷ λαλήσαντι περὶ τοῦ βασιλέως 249.--- 
ΠΡ} 9] Ῥϑυ.581] ἔογπι ἴοσ που (ϑίδαε ᾧ 401 ὁ). 

ΜΟΒΡΌΕΟΑΙ 15 ΙΝΘΤΑΙΙΕῈΡ ΙΝ ΤῊΗῈ ΡΙΨΑΟΕ ΟΕ ΗΑΜΑΝ (8: -"). 

1. Οπ ἱμαὶ ἠαν Κίηρ Χεγχες ρανε Ομέέη Ἐσίμον ἐμ ῥγορεγίν 
οἵ Ηα»παη, ἐμπὸ ἐπορεν οὗ ἐδι6 ὕες [ζ' - ἀπά 16 πηδη οὗ 5 Ποιιδ6, 

ΔΠηα ἃ]] ἢ15 ἰγεάϑυγεϑ, δηα 4]] ἢ]5 γσ 65.] ὙΤὴδ ὈΓΟΡΟΙΥ οἱ ΟΥ ΤΏ] 815 

τνᾶ5 ςοηῆλοδίεα ὈΥ ἢ 5ἰδαίθ, δοςοσαϊηρ ἴο Ηδγ. 111. 1290; 05. 4{π|. 

χὶ. 1). Ηδιηδῃ 8 ργοροσγίυ ἴῃς Κίηρ Ὀεβίονθ ὕροὴ Ἐβίμοσ ἴῃ σουη- 

Ῥεηβδίίοη ἴοσ ἰῃ6 ᾿Π]ΌΓΥ ἀοης Ποῦ. δ γορογίν, 11ἰ. ποιιδδ, 15 υϑεὰ ἴῃ 

[Π6 56ηϑε οἱ 8ἃ]}} ἃ τηδη 5 Ὀεοϊοηρίηρϑ, ἃ5 ἢ. 30 44:- 1 Καὶ. 135 

ΤΌ. 8:"; 50 τίρμαγ (6 δαάϊίοῃ οἵ ζ. Οἡ φμέριν, 566 3:9,--- 4 πὰ 
Μονάξδοαϊ σαν δεΐογε ἐμὲ Κίρρ]), 1.6., ἢδ6 ννᾶ5 γαϊϑεὰ ἴο ἴῃ6 γσδῃκ οἵ 
(ῃς ὨΙψὮ οὔῆςϊα}]5 ννῆο σὰν (ἢ6 Κὶηρ᾽β ἴδε (115. 14. 73). -ῦὸν Ἐσίμον 

μαά ἀϊδοϊοσεά τυπμαΐ μὲς γεϊαοησμῖρ ἰῸ με ιὐα5.} Νον ἴον ἴῃς γϑί 
ἔς ἴῃς Κίηρ ἀϊδβεονοσθ ἰῃαὶ Μογάδοδὶ 15 ἃ σοηηῃθοίίοη οἱ Ἐβίῃογ; 

θυΐϊ οὐ. 2᾽- ν.. 5 41... ον (δςῈ Κίηρ οοὐ]ὰ ἢᾶνα τεπηαϊηδα ἴῃ ἱρ- 

ΠοΟΙδηςα οἱ [ἢ]15 ἰαοΐ τ1πη1}} (15 ἰαῖ6 ἀδίθ 15 85 δχίγδογαϊ ΠΣ 85 

 Ηδιηδηβ ἱβρῃόσζδῆσα ὉΡ ἴο ἴπΠ6 τπιοϊηθηΐ ἤθη ἰῃς Οἷον [4115. Τὸ 
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Ὠ15 το δ ομϑἢ]ρ ἰο Ἐβίθοσ Μοσγάδοδὶ οὐγθβ ἢϊ5 ὑγεϑθηΐ Ῥγοιῃοῦοῃ. 

ΗΙ5 βεσνίςς ἴο ἴῃς Κιηρ 85 δἰγεδαν Ὀδθῃ τειχασζαβά. 

2, Απὰ ἐς Κίηρ ἄγειν οὔ κὶς εἴρηεὶ [δ -ἰ τἰηρ] ευὐλήοι με καὰ 
ἰακεμ αὐτὐαν οι Π απιαη [1], - δηὰ ν] ἢ νν ὨΪςἢ ἢΪ5 6 ννὰ5 βεαὶβά, 
δηα (με Κίηρ 5414 ἴο Ἐβίβεγ: Ὠ]4 ἢς ρ]δῃ αἷϑο ἰο ἤδησ Μοσαξοδὶ 

ΠΟ βανεα τὴς ἴγσγοτῃ (6 Ὠδηά οἱ ἴῃς εὐυηυςῃϑὴὺ Ηε αἰά ποὶ Κηονν 

(μἱ ἘΙΠΟΥ νγᾶ5 ὨΪ5 γαϊδίνε οἡ {πΠ6 [δῖ με γ᾽ 5 5]:46.)1] ἊΑμά ἤὲ ρανε ἢ 
ο Μογάφοαϊ.} Οη (ἢς εἰ ρηεί-γίμρ, 586 315, ὙΠ6 τειηοναὶ οἱ ἴῃς 

ΤΩΡ τηλϑί να ὑγεσεαθα [Π6 Ἰεδάϊηρ οἱ Ηδγηδη οιἱ ἴο ἐχεουΐοῃ ; 

Ὀυΐ 5ἴηςε [ἴ ννᾶ5 ῃοΐ τῃηθηςοηδα ἰη γ", 1ἴ ἰ5 Ἰηϑοσίθα ἤθσα ἃ5 8Δῃ δίζογ- 

{πουρσῃϊ. ὙΤὨδ Ὀεβίονδὶι οἱ (15 την πηδάς Μοσγάδοδὶ σταπα νυἹἱΖίεσ 
δηα ο]οίῃεα ἢϊπὶ 1 41} ἰἢ6 ροννεῖβ ἐμαὶ Ηδιηδη ἢδα ὨΙΠοσίο 
Ῥοββθβββα (3:95-.5).--- πὰ Εςίμον αρροϊοά Μογάοοαὶϊ [δι -Ἐ Ξπλαβίεσ 
Δα 5ἴθνδγα)] οὐδοῦ ΗΠ ανιαη" 5 ῥγορεγίγ.) Ἀσοογαϊηρ ἴο 3"- 11 ς" 919 

[η6 δϑίαϊς πλυϑδὲ ἤᾶνα ὈΘΘη ΝΕΙΥῪ ρτεαῖ, 50 (ῃδί [ῃ6 δατηϊη ϑ σδοη 

οὗ [ἴ δπὰ ἀἴβροβδὶ οἵ 115 τενδεῆι δ ρᾶνε Μογάδοδὶ ψεδ] ἢ ϑυ140]ς 

ἴο ἢ]5 πον αἰρῃϊγ. Ηον τυ ςοἢ ἢδ Ροβϑθϑϑεα Ὀείοσε, ψὲ ἅσγε ἠοῖ 

ἰο]ἀ, ΟΠΙΥ 1ῃμδὲ 6 Πδὰ [εἴδατα ἴο 51 πιοϑβὶ οἵ (πε {ἰπη6 ἰῃ ἴῃς ΚΙηρ 5 

σαϊε. [1|,  Απά δε 54ϊᾺ ἴἰο Βΐπι, μδΐ ἀοβὶ δου τυ ἱϑὰ ἡ ἀὴ4 1 Μ1}} 
ἀο 1ἰ ἴον {Π66.] 

1, ὈΝΉΣ - Ὁ2] οὔ. 1,.--- ΦΥΛΦΙΝΊ οἱ. 44, 71, τοῦ: Ηδυρί ἀεϊεῖες. 
-- πϑθ0ΠΊ οπι. δ (εχε. οὐ υὑπάεγ 3).--- Ἴ5Ὸ5 3-- ὙἼΣ] οὔ. ζ8.--- ὈΣν νην Ὁ] 
Ὁ ΉΣ Ο: οὔ. ( (εχς. Νὶ “' διπις, ογὐ ὑπάογ ὅ).--- Ἴ)Σ -- Ὀ) ΤΟΥ] καὶ ἐκά- 

λεσεν ὁ βασιλεὺς τὸν Μαρδοχαῖον (ἰτ. αἴξ. 83 "50 9) 1.0.: καὶ Μαρδοχαῖος 
προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως 6(.--- τὸ -- 2] οἵα. 1,.- ἽΠΟΝ ΠῪ2Π] οορπο- 

νεγαί γεχ Ἶ: -ἰ- τῷ βασιλεῖ 44, 71, 74, 76, τού, 236.--- ἰῷ ΝΥῚ 50] ὅτι ἐνοι- 
κείωται αὐτῇ ὦ (-ἰ Μαρδοχαῖος 44, 71, 74, 76, τοό, 120, 236): φμοά Μανγ- 

ἀοολαιις ἐγαί ἀξ βετιεγε γερίηα Ἶ: φμοά ἐ55εἰ ῥαέγμις 5δμς 3. 
2. ἸΓ»30] -Ἐ γον ὉρῸ Καὶ 18, ος; Ε 42, 4ος: “ ἀπὸ τῆς χειρὸς αὐτοῦ 1, --- 

ἸΌΠῸ -- ἼΦΨΝ] οη. 1,.-- Ὅ2}»5] - γεν Ἐ).--- 2} 5] “ἴο ἰγϑηβέοσ ἔσοτῃ οὔς βεύβοῃ 
, ἴο δποίδετ᾽ (ς΄. Να. 277), Πεγα ἔγοπι Ηδηιδη ἰο ἴῃς Κίηρ.-- ᾿ἸϑΎ ΟΣ ΤΠ] 
Ομ. 1,.-- 91 - ὈσΟἿ καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ 1,.--- ἸῸΠ] σα 3. 

ἘΞΒΤΗΕΒ ΟΒΤΑΙΝΒ ΡΕΚΜΊΘΘΙΟΝ ΤῸ ΟΟΥΝΤΕΒΑΟΤ ἨἩΑΜΑΝΒ ΕΡΙΟῚ 
ΑΟΘΑΙΝΘῚ ΤΗΕ 7ΤΕῪ5 (8-5). 

3. Απὰ Ἐξίλμον οῤοζο αραΐη δεΐίογε 6 Κιμρ)]. ὙΠδ ονογίῃγον 
οἱ Ηδιηδη δηὰ (ἢδ οἰδνδίίοη οἱ Μοσάδφοδὶ ἀο ηοΐ βδίϊϑῖίν Εβίῃοσ 

80 ἰΙοηξῇ 85 Ηδιμδηβ βαϊςί οὗ ἀδϑβιίγιςίοη τοηδίη5 υησγενοκεὰ. ΑἹ- 
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[που ρΡ ἢ Μογάδσοδὶ Π6]4 (δ οἱρποί-τηρ, Βα ἀἸὰ ποΐῖ νεπίυγεα ἴο 586 ἰΐ 

ἴο ϑδϑᾶνῈ ἴῃε εν 1] ἜΧΡΓΘ55 ρογπ)βδίοη δά Ὀθθῃ οδίδιηθα. 

Ετοσὰ ν. “ ἰἴΐ ἀρρθαῖῦβ (δὶ ἘΙΠΕΓ οἤςα τηοτα γἰϑοα μοσ [1 6 ἴῃ σοίην 

ἴο ἴδε Κίηρ υῃϑυμητηοηοα (ζ΄. ς'). [11 15 Βαγά ἴο 5866 ΨΥ (ἢϊ5 νγᾶβ 

ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ, πον ἰῃδἰ Μογάθοδὶ ννὰβ5 στδηα νυἱΖίεσ δηά Ἵσουϊὰ Ὀτγίησ 

4}1 παίζογϑ Ὀοίοσε ἰῃ6 Κίηρ. [Ι{ 15 αἷθο βασά ἴο 8686 ΨὮΥ Ἐβίθοῦ 

5ῃου]α σὰ [ἢ)]5 Γϑὶς ἤθη 1ῃ6 ἀδΥ ἴοσ βϑἰδυρῃίογίηρ [ΠῈ 7ενν8 ννᾶ5 

5εῖ ὩΘΔΙΪΥ ἃ Ὑ68Γ ἰδίου (566 οἢ 4,}). ὙΤὴδ διυίθοῦ γν]5ῃ65 ἴο τη ρΉ Υ 

ἘΞΕΠ ΟΣ 5. Ῥδίγιοιβηι ΌΥ Γοργοϑθηϊίηρ ΠΟΙ ἃ5 Ψ]]ΠΠρ ἴο τὶϑΚ ΠῸῚ 116 

σα ἔογ ΠΟΥ ηδίϊοη.--- ἀπά εις ζεἰΪ αἱ μὲς γεεί, απᾶ τυορί, απά δε- 

δομρμέ μι). ἘΠ οΓ᾽5. ϑυΡΡ οί οη 15. της ἢ πλογα ῥδϑϑιοηδία ἴῃ 

(ἢ15 σαϑὲ ἴἤδη ἴῃ 73. θδοδιιϑα Π6ῚΓ ρδι ΟΠ ΠΟΠΟΘΓΏ5 ποί ΠοΙβο ἢ 

Ὀυΐϊ ΠΟΙ ΡΕΟρΡΙῈ (τ΄. γ5.--Τὺ εομηογαοί ἰμ6 εὐ οὐὁΥ̓ Παριαη ἐμὸ 

Αραρίϊε απὰ μὶς [3 Ὁ πο Κεα] ῥίαπ εὐλίοῖ ἠδ μαά ἀευϊδοά αραϊηϑὶ 
ἐπε .7ειυ5.) Οὐοπμπμίογαοσί 15 ᾿ϊ. σαι56 ἰ0 ῥαᾳ55 οὐεῦ. Οὐ Αραρίίο, 

566 31; οἡ [6 ῥίαμ, 566. 312:-. 

4. Αηὰ {᾿ς Κίηρ εχίομάφα ἰο Ἐξίμον ἐδδ ροϊάδη σοορίγο [3 -Ὁ ἴῃ Ηἰβ 
Πδῃηά 85 ἃ 5'ρῃ οἵ οἰδιηθηου, αμὰ Ἐμοῦ αἀγοδὲ απὰ σἰοοά δεΐογε {6 

Κίρηρ. ὅε6 οῃ ς5. 
δ. Αππὰ 5}ι6 δαϊά, 17 1) 5δεοηῖς ροοά ἰο ἐπε Κίηρ, απάᾶ {7 1 μανε τυοῦ 

μὶς ανομγ, απά 16 εἕἶἔῆρ ἰδ ῥγόορεγ ἠμπ (Ὡς Κίήηρ'5 ορίπίοη, απὰ 1] 

απ ῥίεασῖπρ μη μὲν). ὙΠῸ ἢγϑί ὑνο ἴογηλ]α5 οἱ ἰηϊγοάποίοη 

δᾶνε Ὀδθῃ υϑϑα ἰγεαιθηιν Ὀείογε (ο΄. 11" ς΄- 5.73), ἴῃ ἰα5ῖ ἴννο ἅγαῈ 

πον.--ἰζ: - Τ,εὲ Ηΐτη πηαῖκα ἃ ἄθογθα 8Πη6] ἐεί ἠὲ δὲ ευγίδη ἰο γευοῖζο 
ἐπε ἀϊδραίενιες, “6 ἀευΐτε οαΥΠ Ηαγπαπ δον οὗ Παρ ἀαϊπμᾶ, ἐπε 
Αγαρέίε, τυμΐον, πε τὐγοίδ ἰο σαμδ ἰπ6 ἀεδίγμοίίορ οἵ {:6 ὕ.6ιυς ἐπαΐ αγὸ 

ἦη αἱ! ἐς Κίηρ᾽ 5 ῥγουΐηεε5.) Κευοῖκο ἰ5 1ϊϊ. σαιδ6 ἰ0 γείνῃ ((΄. 8"). 

Οχἡ ἀέδραίομες, οὖ. 133. χ.5 810 910. 2. 40 Οῃ [Π6 σοηίρηϊβ οἱ (ἢ656 

ἀἰδβραίςεβ, οὐ. 3.1..,. ὙὍὙΠῸ δαάδα ψογάϑ, ἐδς ἀευῖσε οΥἹ Ηα»:αΉ, 

Ὀγίηρ οὖ ἴ[Π6 τΤπουρῃΐ (Πδὲ (6 ἰογΊΟΓ δαϊςὶ ἢδΔα ποΐ Ὀδδη ἰβϑυρά 
ίογ [ῃ6 ροοά οἵ (πε 5ἰαίε, θεῖ ἴο σταιίγ Ηδιηδη 5 ργίναϊε νεῆρθδηςα. 

6. ον μοιυ σα 1 ρασὲ πῤοη ἐμὲ σαἰαηην ἐμαὶ μας δεζαϊ θη νιν 
ῥεορίε, απά ἤοιυ απ 1] ρατε ρον ἐς ἀδείγοίοη οὔὨ νιν κἰπάγεα 7], 
ἦκε., 1 «ἀηηοΐ θὲ ἃ 51|1δεηΐ ϑρβοίδίογ ψ Ὦ116 (15 ἱγαρθαν 5. Ὀεΐηρ 

ἐηδοῖϊθα. Ηδσεγε Ἐβίμοσ τοϊογαΐθο (ἢ6 ρει οη (Πᾶΐ 5ὴ6 Ὀερδῃ ἴο 

ῬΓδϑθηΐ ἰῇ 7". 4, ἰσοτὰ ψ ΏΙΟἢ (Π6 ΚΙπρ᾽5 δἰίθπίίοη νγὰ5 ἀϊνεγίθα ὈγῪ 
ἢἰ5 ψτδίῃ ἀραϊηϑί Ηδηηδη (ς΄. 7"). Κὐπαγεά 15 ἀϑθα 85 ἴπ 2:5. 39, 
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Οη ἰῃδ 5 π}}] γί Υ οἱ [ηἰ5 ν. ἴο (τ. 445, 5566 Βοβθηίῃδὶ, ΖΑΤΊΓ. 

ΧΥ. Ρ. 281 (566 οἡ 65). 

7. [705. "π. - Αηά ἴῃς Κίηρ ῥγοιηϊβοα μὲσ (αὶ ἢα ψου]ά ποῖ ἀο 
δηγτηρ [μι νου ]α θὲ ἀρ θαϑίηρ ἴο ἈΕῚ, ογ (ῃαὶ νψου]ὰ θὲ σοη- 

ΕΓΑΙῪ ἴο Ὠδῖ ἀδϑῖσα)] ἊΑμὰ Κὶηρ Χεγχες βαϊά ἰο Ομεεη Ἐξίμο απά 

ἐο Μογάεοαὶ ἐμὲ .9ευ. 

[Φ! -- ΒεΒοΪά, ἵππου ἀϊάϑὲ στοὴρ δἱ (86 Ὀερὶπηΐηρ, με 1 ἀϑκοᾶ ἴποα 
βαγίηρ, Ετοτ δῖ γᾶσε τί ἔθου βργυηρ ἢ [80 1 πιϊρῃΐ Κα Τὰ Υ ἈΠ 
Κίηρβ δηὰ συ ]εσβ; δηὰ ἤδη 1 ἀβκεοα, Ετομπι νμδῖ βίοοϊκ ατί ποὺ ἢ (Πδὲ 1 
Ταϊσῃϊ πλαῖο ΤἸὮῪ ἔδυ} ζεπεγα]β δηα ρΡοϊουαγοῃ5; ἰῃαὶ ἴπου αἰάϑιὶ ϑαγ,1 
Κηον ποῖ, ἔοῦ ΤΥ ἔδίδθεοῦ δηὰ πιοῖδμεσ ἀϊεὰ Ἰεανὶπρ τὴς ἃ {1{1|6 σἱΓ].] 

Ἐβίῃεσ δἷοηβ σοπλθθ Ὀεΐογε ἴη6 Κίηρ δηά 5ῆς δοῃηδ 5 δή ἀγεβϑραᾶ 

ὉΥ Βίπι, 50 (Πδἰ ἴη6 ψογὰβ αμὰ Μογάφοαϊ ἐδ “6 Ἰοοῖκ πα δὴ ἰη- 
ἰογροϊαίίοη. ὙΏΘΥ ἃγα οπκἰοά Ὀγ ΦΙ, Ὦ Ὁ 705., θυϊ ο΄, ν. ".- 
Βεμοϊά, ἐ6 μομδὲ οἵ Ηαμαη 1 παῦε ρίνεμ ἰο Ἐξίμον, απὰ μὲηι ἐπ δ 

μανε μαπρεά μρον ἐμ ραϊους [ἢ -Ὁ ΜἸῈ 411 Ὠἷ5 ἤοιι56] δόσαιδο με ἰαϊά 
μαπάς προ ἐδι .ειυς], ς΄. γη..-8.., ὙὍὨΘ Κιηρ τοι π5. ΕβέΠοσ οἵ (ἢ 6 

ἴννο ἔδνοιγβθ δἰγεδαν ρτδηίϊεα, ποί ἰο βϑυρρεδί [δὶ ἢ6 [85 ἀοῃς 85 

ΤΑΌΓὮ ἃ5 σῇ γθᾶϑοηδθὶν ΡῈ Ἔχρεοίεά, θα ἰο 5ῃονν (μαΐ ἢς 15 Κίπαϊγ 

ἀἰδροβεά ἰονδγὰ ἴῃς [εν5, δηὰ 15 τεδᾶάγ ἴο ἀο 4]} (μδί {μὲ ἰανν ν}} 

αἰϊονν ἴο ἀνεσί ἴῃς σοῃϑθαιθηςοβ5 οἱ Ηδιηδηβ βαϊςί5. 

[ὦ - Ναὶ ἀοβὶ μου 511} ἀεϑβῖσγε Ὁ] [19 - πὰ Ἐβίδεσ δ] ἴο (ες Κίησ, 
Οταπὶ πὲ ἴο ρυηίϑἢ πλίηθ δηθπιίεβ 1} ἀεαίῃ. Απὰ Οὐδεη Ἐίθοσ 
Ὀερρεὰ (δε Κίηρ ἔοσ ἴΠε βοῃ8 οὗ Ηδιηδῃ [ἢδϊ ἱΠΕῪ 8150 στηϊσῃΐϊ αἷς τ ἢ 
{πεῖν ἔδίμοσ. Απα ἴδε Κίηρ 5αἱά, 1,δεἴ 1 θεὲ 85ο. Απὰ 886 5πιοῖβ ἃ τῃυἹῦ- 

ἴυς οὗ ΒΕΓ Θπεπλῖε8. [Ι͂ἢ ϑυι8 8]50 ἴῃς Κίηρ σταπίεά [ΠῈ Οὐεεη ἴο ρὰῖ 
τ ἴο ἀεδίῃ; δπὰ ἢς 5414, ΒεἊμο]ά, 1 ρχίνε δες ἰδς τἰχμῖ ἰο Βδηρ ἴθ πΣ. 
Δηά 80 1ΐ νγὰ8 ἀοης. 

8. Νου [Φ! -Ἐ πιαῖκε Πα56,] τὐγὴ6 γε γομγϑοῖυος ὁπ δεμαϊ οἵ ἐδε 
͵7ειυς, α5 5εοηις ροοά ἰο γοι, ἐμ ἐμὸ Κύπρ' 5 παριο, απὰ σεαὶ ἐξ τοῦὴ! 

ἐμι6 Κ͵ηρ'ς εἱρηεί,) [705. 31: -Ἐ ἴο 5εηά ἰηΐο 811 (η6 Κίηράοχα,) ον ἐΐε. 

ἀοομριομέ ἰμιαὶ ἐδ εὐγήοη ἡπ ἐμ Κύρρ᾽ 5 παρὸ απ ἰμαΐ ἐδ δεαϊφαά τὐἷὲ 

ἐμε ΚΊηρ'5 εἰρηεί σαηποί δὲ γευοκεά [705. 31 -Κ ΌΥ ἴῇοθϑα ψῇῆο ἤδνθ 
τεδὰ 111] Το δαάϊίίοη οἱ [ο05. βϑυρρεοβίβ (δὲ πὸ οἰδιιϑε θερίπηίην 

ΜΙ 707 σῖνεβθ ΟἿΪΥ ἃ τϑᾶϑοη ἴοσ ἴῃ6 ϑϑαὶηρ (δὲ ἢδ5 ͵υ5ῖ Ὀδθῃ 

τθη οηδα (50 5. ῃν.); θυΐ ἴῃ6 ψνογὰ γευνοκεά ϑυρρεϑὶθ γαῖ μεσ τῃδὲ 
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ϊ 15 ἃ Γγβάβϑοῃ ἴοσ {Π6 ψῃοϊς δοιϊν!γ οἱ Ἐβίμεσ δπα Μοσάβδοδὶ σου- 

Γαδηαδά ὃγ (ἢς Κίηρ. Ἐδβίμοσ ἢδά δϑοκεὰ (ν. ") [ῃδἱ ἴῃς εαϊςεΐ οἵ 

Ἡδιηδη τηὶρῃί θὲ στανοκρθα; (Π6 Κίηρ πον ϑᾶγϑ5, [{ 15 ᾿πῃροϑβϑὶ]8 

ἴο Γένοα ἃ ἰαὺνν ἰμαὶ ἢδ5 Ὀδθη πηδᾶθ (ς΄. 1.5"), Ὀὰϊ γοι πᾶν ἀδ- 

νἶϑε πηδᾶϑυγοα ἴο σομηίεζαςί ἰΐ5 ορογαίΐοῃ. Τ]5 ν. 15 ἃ σουηΐογ- 

Ῥαγί ἴο (6 ρεγγμβϑίοη ρίνθεῃ ἴο ΗἩδπΊδη ἴῃ 3:!. 

8. οτγ. ἴ, τοό.---- ἼΓΟΝΊ] οπι. Ὦ; ὦ (εχς. Νὶ ο- 5, οϑὃ υπηᾶοσ Ἐ,71, 74, 76, 120, 

436).--- ὩΩῚ] Δηπἰϊε νΌ. ἱπβιοδὰ οὗ ἰπΐ. δἵϊεγ ηθγη).-- 95] διρε 3.-- 
ἽΕΙ ἕο ὅ: καὶ ἠξίου (ζ.---ἸΓ2ΦΠῸ -- Ἴ2Γ] οπι. Ζ2.--- ὉΠΟΩΪ οἵα. ὦ 
(εσε. δὶ δ᾽: δως, ο3ὁ ὑπάογ 3).--- 2 Ν5] οὔλ. Φ (εχς. οϑὸ ὑπάοῦ 3).-- Πν-- 

ὈΛΎ.5] Ηδυρὶ ἀε]εῖεβ 85 ἃ ἰοσ δ γυ ρἰοββ ἀεγίνεα ἔγοπὶ 935.- ἸΏ ΘΠ] οἵ. 

(ὦ (οχς. ο3ὃὉ υπάες 3).-- ὃ» ϑπ ἼΦΝ) ἀδ φιο ἐηιρείγανεγαί Αν»ιαη αὐνεντις 
ξέπως Ὦ,: -ἰ συμπᾶσι οκὗ -:. 

4. οὔμ. 1,.-- 05 1] ἐδ ἐὰ νιογὲ 33.--- ΓΌΝΜΒ] οπι. 33 44.---- Ὁ) 5] Ὁ3Ὁ 

Βδ8.: 2 ἼΦ αγ. Οσ. (Οἰπϑῦυγα) Ν᾽ 5.-ὄἥ 2315] Ἡ ἢ ἣν ἐν χειρὶ αὐτοῦ ο3ὃ 
ὉΠᾺοΥ -ξ-.--το ΡΟ] σις, δισμοο 99.-- Ἴσον] ἡα 33: οπι. τοῦ.-- ἸΡῸῦ ἢ 
ομηι 3. 

δ. “ὈΝΓῚ καὶ εἶπε(») ΟΙ, 2: - ρον Καὶ τῇ Φ: - Μαρδοχαῖος ἵ,: -᾿ 

γερὶ Ἧ!.---- 5.19)» -- ὉΝ] οἵ. 1..--- ἼΦΌΣ 1] σοι (ὅ: κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ 44, 74, 76, 
τού, Σ2ο, 236: ἀρονεἶνιο νιεο ϊ.---- Ῥ2 00 τ ὉΝῚ ἴτ. δι. ἼϑΌ 5 2 (Ὁ.---- ὈΝ ἢ Ομ. 
ΌΝ ' (εχος. 44, ο3ὺ, τοό, τσοϑα).---- γ.)05] οπι. ὦ: ἐνώπιόν σον πὶ 5.5: Α, 

44, τοϑα, 249, οδὖ ὑπάεγ Ἐ: ἐν ὀφθαλμοῖς σου Ν: ἐπ οοπϑρεοίις ἔμο Ὦϊ: 
ἐπ οομές εἼμ5 33..-- 7} -- Ὑ53 οἵη. ὦ Ἐ (εχς. Νὶ 5: δπξ 240, ο3Ὁ ὑπάογ 
Ἅ).-- 25] δὴ Ασγαπι. νοζὰ ἐουμαά ΟἹΥ ἴῃ ἰαῖϊς ΗδθΡ. (“.. Ες. 115), δηὰ 

ΟΥΑΙ υϑεὰ οὗ ἴῃς σογοιηοηίδιν οἰδδη (ς΄. ϑ᾽ερίτιεα, Ν,εμκοῦ. Ογανι. 
ὃ 44).--- Ἴ5 3] οἱ 3.---ο Ῥ)}8 ὯΝ ΤΙ) οηι. 33Ὁ.-- 3.25] οὔϑδογο «ὦ πουῖς 
ερίςιοἱἷς 3: .2οΔ.22 Ὁ: πεμφθήτω ᾧ: »ιἰϊαμπίμν α ἐς ἰΐεγα ἯἾ,.-- 29 1 

ἀποστραφῆναι (ῷ: ἀποστρέψαι κν Α: ὅπως ἀνέλῃς Ι,.--- 2.2] οϑῖτ, ἱηΐ. 

σι Ὁ αἰνίπα ἴῃς σοηίεη!β οὗ (πῃ ψτίης 458 3) ἀπὰ οἔϊεη.--- Ὁ 005] τὴν 
ὀπτιστολὴν ἵ.,.--- ΠΏΠΟΌ] υείεγες 3: υτ. οὉ : τὰ ἀπεσταλμένα (ᾧ: οπι. 1, Ἶ;.--- 

ΛΝ -- 12] οἱι. 31, Ὦ ὦ (εχς. Ν 5 “τῆς, ο3.ὁ ἁηάογ 9): Ἰ θ.-- τνπο -- 
2) ΜΝ] Ἡδυρὶ ἀεἰεῖε5 ἃ5 ἃ σ'οββϑ ἀογίνεα ἔτγοπι ν. 3.--- ὋΝ -- εηα οὗ ν.] οπ|. 
Ι,.--ο δῦ] ῥεγίγε 33..---- γᾺ] -ἰ Ὁ2 την οοαά. (ΚΕ) ὦ σ᾽ 58.---- Ὀντηη} 5] 
εος 3.---- ὙΌΣ ΤΌΝ Ο 522] ἐν τῇ βασιλείᾳ σον : ἐπ γερία ἱμα ἐπ πορεΐηδ 
ἐμὸ Ὦ.. 

6. οπι. Ἶ, τού: 5 Ηδυρὶ ἀε]είεβ 48 ἃ ρὶοβϑϑ οὔ ναγίδηϊ ἴο "}.--- "ὯΝ 

Βηϊΐα νΌ. αἵϊεγ ὅσην ἰπϑίεδα οὗ ἰῃς υϑυδ] ἰηΐ. σϑίγ. οὐ πῆ. σβίσ. τι Ὁ (οὔ. 
Καυ. ὃ 112 2).--- Ρ΄Ὰ3] 3 ΠΝ ΤΊ6Δ}5 ἴο ΙΟΟΚ ᾿ς Π ΠΥ ἀροη βουλοιηρ [Πδὲ 

ἱπϑρίγεϑ ἰοῦ οσ ποσοῦ. (. Οη. 215 “μᾶΖε ὑροη ἴπε ἀδαίῃ οὗ {πε ςἢ]]4." 

- ΝΥ] ἤεγὸ ΟἿ]Ὺ ἴῃ (8ε ὈοΟΚ ἰῃ (ΠῈ βεηβε οὗ "θεΐ4}}.᾽ Ἐὸσ 1815 (ῃ6 δὺ- 

(ΠΟΥ ΖΕΠΟΓΑΙΥ υ86ε5 ΠᾺΡ (οὔ. 41 653).---- ΜΣΌΝ ἽΨΝ] οπι. ᾧῷ ἘΪ (εχς. οτὖ 9): εἶ 

ἐγεεγζεοἑοπεν 33.--- ΜΥῸ] ΝΥῸΌΓ Καὶ 24άς Β τού, δεὐλῖνγ ἴῃ βϑοῖὴς ᾿οαά.--- 
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ὙΎΡΊῸ -- Π22)Ν1] Οὔ. 3.- τονον 3) σωθῆναι ὥ: "δεγαγὶ Ἐὶ.--- ͵2 Δ δοῖα ἴω: ἴῃ 
95 712Ν. ὙὍε Τοττεοῖ ἔογῃι ἰ5 1 Ὡν. Οτ [δε ζογπιδίίοη, 5βεεὲ ΟἹβ. ὃ 21:5 ὁ; 
ϑίδάε, δ 274 ὃ.--α ΤΠ] ἀξ ῥαῤγία νιδα Ὦϊ. 

7. ΣῊΣΝ - ἼΟΝ οὔ. 1,.-- ΦΦΠΝ] 50 Ος. (Οἰπβραγρ): ϑυνθτν] Οτ. 
Ν: 5 Β:. Β':: οὔγ ὦ ΨΞ:: Ηδυρὶ ἀεἸείε5.---- ὙΠΟ Ν Ὁ] ἐμὲ ἘΠῚ οπι. 44, τοό.--- 
ΠΣ -- Π29ῸΠ] οὔμ. (ὦ Ἐ; (εχς. οϑὐ ὑπάογ "): τῇ βασιλίσσῃ Α .--- τι) -- 

ἍΓΟ ΝΟ] καὶ ἐνεχείρισεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς τὰ κατὰ τὴν βασιλείαν 1,.--- ")5] 

οι. 33 Ἐ;.--- [2] πάντα τὰ ὑπάρχοντα (Φ: ο»""ες Ταομδαίες Ἐ:.---- ΓΙΌ 5] καὶ 
ἐχαρισάμην σοι ῷ: ἐἐδὲ ὮΙ (5.-- ὈΥΉΥ)2 -- ἸΏΝ] οἱ. 1.,.--- ὉΓ] ἡμδεὶ αὐ εὶ 3: 
ἐκρέμασα ᾧ: τωμδρῥενάὲ Ἶ].--τ ὈΥΎΣ -- Ὁ] Ηδυρὶ ἀεἰεΐεϑ ἴο ςοστεβροηὰ νι ἢ 
Ηἰβ γεβιογαϊίοῃ οἱ 2332.--- Ἴϑν }} -Ἐ αμδος εἰ 3.--- ὈΝΝΉΣΣ -- πῦ Ὁ] εορίαυΐξ 
9} Ὲ7 ηιδ ν»ιαΐα ἐηζεγγε γέρηο τηδο Ὦ:.--- “2 Ὃ ΓΟ] 85 ΔῈ 45 63 ρ3.-- ὈΝΝΎ.02] 
ὈΥΉΣΙΣ Ο. 

8-18. 1. δἵϊ. ν. 4 1,.-ὸ ὈΓΝῚ] καὶ ὁ βασιλεὺς ἐνεχείρισε τῷ Μαρδοχαίω 1,: 

οὔ. ὉΓΝ Ὦ:. Ὁγν 15 εἸἰιρῃδῖς ὈοΟΙῈ ἴῃ ἰΐβ ἱπϑογίίοη δηὰ ἰῃ 115 ροβ οῃ.--- 
123] γράφειν 1,: δογίδε Ἐϊ: οπι. 4Ὁ.---- ὉΣ] ποῖ “απῖο’ Ὀαΐϊ “σοποεγηίηρ᾽ (ζ΄. 
ν." 939).---- ὈΥΎΣ}Ω Ὁ}} οπι.  Ι, Ὦ].----Ὁ2.)»}82 3109] ὡς δοκεῖ ὑμῖν : ὅσα βοό- 

λεται 1,: φμερηαάριοάμηι ἐἶδὲ ρίαοεί εἰ Μανγάοομαο Ἐ.---- Ὁ93 -- εηὰ οἵ ν.] 

οτη. 1,.-- ἼθΌ5 11] μου ᾧ' (εχς. 930).---- ἸΟΓΙΠΛΙ οπι. 1 4ᾧ.--- Ἴ)05 ἢ νιδὸ -Ὁ- λας 
ἐπὲρε οομισμείμο ἐγαΐ 3: μου (ῷ Ἐ;.--- 52] «ὦ Ὁ.--- 3Γ3) σιν 2γο] ὅσα γράφεται 

Φ: σμαομηφμε σογίδωνίμν ἸΏ.----- 2] 566 οἱ 133.--- 3Γ.3)] ρεδεδανμμν 3.--- Ὁ 3 
005] ἐπιτάξαντος τοῦ βασιλέως Οὗ Ἶῇ --- ὈΥΓΠ)Υ] ἰηΐ. 408. ἰηϑίεδα οὗ δΒηϊίε νΌ. 
85 3.2 Δηα οἔΐεη ἰη Εβί. Οη (δε ἑοσιηδέοηῃ, οἵ. Καυ. ὃ 623 .. Ηδυρί τεχαγὰς 
[15 85 ἐπι ροβϑϑβίθ]ς ἴῃ ἃ οοδγαϊηδίεα γεϊδίϊνε οἰδυϑε δηᾶ σγοϑάβ ὉΠ) 88 ἰπ 

313.--ΦΦ 05 1 ἡδέως 3: μου ᾧ Ὦ.--- Ν] ργ. 9» 9.--- 2ιφτδ)] αὐτοῖς ἀντειπεῖν 

4Φξ. : 

ΜΟΒΡΌΕΟΑΙ ΒΕΝῸΒ ΟὟΤ ὈΙΘΡΑΤΟΗῈΘ ΤῸ ΟΟΥΝΤΕΒΑΟΤ ΤῊΕ ΕΡΙΟῚ 
ΟΕ ΗΑΜΑΝ (8-:"..»). 

9. Απὰ {6 Κίηρ'» Ξεσῖδες [3 -ἰ ἀπ 5εβογοίδγί 65] τὐόγε εαἰϊφα αἱ 
ἐμαὶ “»|6]. Οἡ (ἢς ϑογίθεβ, 5866. 2:18 Μοσγάβδοδὶ ἀοεδβ ποί ἀεῖαν ἴῃ 

ἀν! ηρ Ἀἰπιθεὶ οὗ {πΠ6 ΚΙπρ᾽5 Ρεγπῃ)ββίοη.---ἶη ἐμς ἐμγά πιο, 
ἐπα! ἐς, “16 πιομενι ϑήναη, οἡ 5 ᾿ιυοργ-ἰγὰ 465], ὶ.6., ἵἴνσο τποπ ἢ 

Δηά ἴδῃ ἀδγβ αἰΐοσγ (6 ἰβϑυίηρ οἵ Ηδιηδηβ εὐϊοὶ οἱ ἀδϑίσυςοη 

(3.9. Τα ἱπίοσνθηϊηρ {πὸ 8 βιρροβθεά ἰο Ρὲ 8]1.6ἃ ψἢ (ἢς 

δνϑηίΐϑ οὗ 4:-55. Οη (6 Βαρυ]οηΐδη ἢδη165 οὗ (Π6 τποηῖἢ 8, 566 2'". 

--Απάα ἀϊδραίοἶ, ιὐυας ῥγεραγοά τη ἀσοογάαποε τὐΐ αἱ ἰμπαὲ Μογάεοαὲ 

σογηηαμάεα, κηΐο ἐπι εις, απὰ μηπίο {πὸ ξαίγαῤ5, απά ἐπ ρουέγηποτς, 

απὰ {1:6 οἱείαὶς [ζ - το δὰ θδδθὴ δρροϊηϊθα γ]6γ5] οὐ ἐδε 
ῥγουΐηποες ᾿μαὶ (οχίομα 64) ὕγονι 1πάϊα αἱ {6 τὐσαγ ἰο Κμεοῆ, τ2] 
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γουέρισέεξ, ἰο0 ευονγ δίηρίο ῥγουΐποε ἐπι τ 5 δογρί, απά ἰ0 εὐονγ δἵηρίε 
γαςε ἔῃ ἐϊ5 ἰαηρμαρε). ὅ6ε οἡ 33 δῃηά 1", νῃ] ἢ ἅτ ἰη δ] πχοϑί νεῦρα] 

ἀστεεσηεηῖΐ ΜΠ [15 ράθβασθ. [5 85 ἴῃε ἀἰβραίς θϑ 6 ῦ6 [ΟΥΠΊΟΓΙΥ 

Ργθορδσοϑὰ δὶ Ηδη)δῃ 8 αἰοἰδίϊοη, 50 πον δἱ (με ἀϊοςίδίίοη οἱ Μογαξεοβδίὶ. 

--Απ μηίο ἐπε ὕες ἐπ ἐπ εὶν δογὴρὶ απὰ ἐεῖγ ἰαπρμαρε). ἸΩοτεαΌ]Υ 

Ιασσε 85 ἴῃς ΠΌΡΕ. οἵ 5οσῖ 65 ννᾶ5 ἰῃαἱ Ηδιηδῃ γεαυΐϊγοα, Μογαβθοδὶ 
τεαυϊταα 511} πλογα, ἴοσ ἢ ἢδά ἴο βεηά 150 ἴο ἴῃς [εν ἴῃ 8}} (868 
ῬΓΟΝΊΏςΕ65 (366 Οἡ 133 δηὰ 412). ΕΤΟΙΏ (5 ρᾶβϑᾶρε ΒΪδι ἄγαν ἴῃ 6 

ὈΠννδιγδηίθα ἰηίογεηςσα (δὶ, 85 ἰαΐϊθ 85 ἴῃς {{π|6 οἱ (6 ψτι της οἱ 

1η15 Ὀοοκ, μὰ εν μδὰ ποί γεὶ δάορίδα {πὸ Αγαπγαὶς δὶ ρῃδθεῖ, 

Ὀυΐϊ 511} ταδάς υϑ8ὲ οἵ (ες οἱὰ ““Ῥῃαηϊοίδη᾽ σῃαγζαςίεσ. Β8ῈΓ (8115 

δἰτοητοη ἴο ἰῃς ἴαςεϊ (δὶ (ἢ]5 15 ἴῃ ἰοηρεϑβί ν. ἰὴ ἴῃς Ηδρίορταρῃδ, 
σοηζαϊ πη 43 ΜΟΓα5 δηα 1902 ἰεἰ6Γ8. ᾿ 

10. 4ππά πε ευγοίε ἴηι “1:6 παρ οὔ Κίηρ Χεῦχες αμὰ 5εαϊφά ἐξ ιυὴἈ 
ἐπε Κίηρ'᾽ς εἰρηοί [δ᾿ -Ὁ τἰηρ.] 866. οἡ 43"3..---’ᾷἷῖιλμά μὰ δεηΐ ἀϊ5- 
βαίομες ὃν ἰδ νιομηίδα σοπγ1675]. ὙΠθθῈ ἃγὲ ἴη6 ψ6}1-Κηον 
Ῥεγϑίδη γουδὶ πη ϑϑθηρεῦβ, 0 ἤᾶνα ὈΘΘῺ ΤηδηΓοη6α αἰγεδαν ἴῃ 

3.5, φυὺ. (ο΄. 3." 8). Μομρδα σοι γίογς τὸ ᾿ἰϊ. γη675 ὁπ ἐπε 

μογϑεϑ.--- Κι ἀΐηρ ὁπ {16 σομγϑοῦς, ἐμ γογαὶ σἰοοάς, ὀγοά ὕγονι ἰ᾿ι6 οἰμά, 

[ζ: Ὁ Ὠοϑε βρίθεῃβ ψγεσα σϑιηονϑά, δηὰ (Π6 Ποοίβ οὗ {Π6 5065 οἵ 

(Πεῖγ ἔδεε ψεσα οἰἴονεη.] ὉΤῈ ννογὰ ἰγαηβίίθα ΘΟ 5ε75 15. ϑδα ἴῃ 

ΜΙ. 115 οὗ ἃ σῃδγοί- οῦβῈ, δηά ἴῃ τ Κ. ς" (Επηρ. 433) οὗ (ῃ6 τογβδὶ 
ἤογβθβ. [{ τηυϑί, (Πογοίοσε, ἀθηοία ἃ β Ροσίοσ ϑογί οἵ ἤοσθθ. ΤῃῈ 

ποχὶ ψογὰ ᾿ἀμαϑλγἄμῆηι 5 Ῥσοθ Δ ὈΪΥ ἃ ἰοδη- γοσγαὰ ἔσγομι [86 ῬεΓβ., 
ἀενεα ἔγοιη ἀἠδλμαίζα, "Κιηράοτῃ᾽ (γ΄. ϑρίερεϊ, Αῥεγ5. Κοὐέρ- 

δοῖγ., Ῥ. 215), 8Δη4 πηεδῃ8 βοιηθίῃϊηρ {Κα “τογαὶ βἰεθάβ.᾽ Τῆε οἷά 

τββ8. οδῇ τηδῖίζκε ῃοίῃϊηρ οιΐ οἵ ᾿ξ ἀηὰ ᾿οᾶνα ἰἰ υπϊγαηβαίθα. Τῆδ 

ἀοκσίογϑ οἱ (ῃς Ταϊπιια 450 σοηΐεθβ5 {Π6ῚΓ ᾿ρῃόγαποο οὗ ἰἴ5 τηθδηίηρ, 

Δηα 54γ, “1 νὰ τοδὰ ἴῃς Βοοῖκ οἱ Ἐβίῃεσ, δἰ ῃοιρσῇ να ἀο ποί 

ὑπαογβίδηα (ἢ15; ΨΥ ϑῃουα ποΐ οἴμοσ [5γϑε 165 γοδα ἰΐ, ὄνθῃ 1 

[ΠΟΥ υπαογβίδηα ἢο Ηδῦτεν ν᾽ (Μέερ. 1τ8α.)ὴ Τῆς νογὰ {γδῃ5- 

ἰαϊοα οἐμά 18 4150 ὑποοσίδϊη (566 ποίθ). ΤὮθ56 ἔαϑίὶ ἤΟῦθο5 ἅτ ἢοΐ 

πηοηϊοηδα ἴῃ (ῃ6 ϑεπάϊηρ ουὖἱ οὗ Ηδιηδηβ ἄδογεα, 41: 15... ΑΡ- 

ΡΑΓΘΏΓΥ ΠΟΥ ἅγα ρτδηϊθα 85 ἃ βρεςίδ] ανουγ ἴο Μοσγάβθοδὶ, ἰῇ ὁἽσάδγ 

ἴῃ [η6 Πον5 οἱ {Π6]Γ ἀε] νοσδησα ΠΊΔΥ τεᾶοὴ 16 [65 ΠΊΟΓΕ 
ΒΡΘ θα γ. 

11. Τὸ με εὔεοι ἐμαὶ {6 Κίηρ γγανφά [ζδι - Ἠ6]Ρ] ἐο ἐπε σεως, 
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τὐῆο τὐεὸ ἦηι ουονγ δπιρίο οἷν ἰο α5ϑονιδίο απ ἰο εἰαμᾶ 707 ἐἰπεῖν [76]. 
Αςςοτγαϊηρ ἴο {πε εαϊςΐ οὗ 3)5, [Π6Υ ψεσα ἴο βιιθηλ αυ θῖν ἴἰο θείης 

ΚΠεα. ὙΠαὶ εὐἀϊςί σδηηοί θὲ τενοκοά, Ὀὰΐ ποὺν ΠΟΥ ἅγὰ δ] οννοὰ 

ἴο ἀοίεηα {Πϑηγβοῖνοθ. Ὑὴα Κπονίθάρε ἴΠαἱ (ῃ6 Κίηρ ἰανουγϑ {Π6 πὶ 

111 οσἰγοηρίῃοη (Πθτ δηά νν1}} νεαθη [Πδ6 δἰΐδοκ οἱ [Π6ὶγ θη ῖθϑ, 

50 (ῃδί {ποτα 15 ορε (ῃδὲ {6 Ὺ τδΥ σοϊηθ ουΐξ 5δίεῖγ. ὙΠὰ5 (ὯΓ 

τῃς εαϊςΐ 15 δὶ οὔθ ψουἹά οχρεςοῖ, {{ τ[ῃ6 ῥσγενίουβ ἰᾶνν σου]ά ποῖ 

Ὀὲ τερϑαϊθα. Ο οἱαμά 70γ ἐδιεῖγ ἰἦυες, σ΄. οι" Ὁ. 12".--- Τὸ ἀξείγον, 
ἰο 5δίαγ, απά ἰο απηεμπαίς ευόγγν αγτηϑα ὕογος οὗ γαζε οΥ οἶγ ἐμαξ νεῖρὶ 

δὲ μοσίϊς ἰο ἱπεθρῇ. Οὗ. 3... ὙὍΠαε οἰδυϑε σοηίδ! 5 ἃ βεῦῖθβ οἱ οὔ- 
Ἰεεῖβ ἰο γγαμίσά. Ἑτοτὰ 81) 91.196 1 ΔΡΡΘΑΓΘ [Πδἱὶ (Π6 [6ν8 ἅσγὸ ΠθΓδ 

Ῥογι  ἰ6α ποΐ τπγογοὶγ ἴο ἀείοηα {Ποιηβοῖνοϑ ἀραϊηβί δἰίδοκ, Ὀυΐ αἰσὸ 

ἴο ΟΔΙΤΥ ΟἹ δὴ δρργεϑϑῖίνε σδιηραῖρῃ ἃραϊηβί ΤΠΘΙΓ Θηθ165.. ἃ 

ΠΟΠΙΓΑΣΥ ΟΡ πίοῃ 8 πγαϊηίαϊηοα ὈγΥ Ηδυρί ΟἾΪΥ ΟΥ̓ 8δῃ Δ ΤασῪ 

σμδηρίπηρ οὗ ἴῃε ἰεχί. Τῆδ [ΟΥΠΊΟΓ ϑἰἰπδίϊοη 15 ἢον γανογβαά (9)); 

ΜΏΘΓΘα5 Ὀείοσε ἴΠ6 [εν δα ἴο βιυθτζ ἴο Ὀεΐηρ ΚΙΠ]οα Ὀγ {Πεἰσγ 

ἴοεβ, ἴῃ ἴοεϑ ᾶνε πον ἴο βρη ἰο θείης ΚΙΠοὰ Ὀγ (ἢς εν. 

Ἰρσγοῦ80} 6 85 1ἰ 15 [δι ΧΟΓΧΘΟΒ 5ηο}}}4 ἀδνοίε [ῃ6 ν ΠΟ]6 [εν] ϑἢ τᾶσα 

ἴο ἀεϑιίγιςίίοη, ἰἰ 5 νϑΕ]Υ τῇογα ἱπῃργοῦδοϊς (Πδὲ Πα 5ῃου]α σῖνε ἃὉ 
ἢ15 Ῥεγϑίδη δ] εςῖβ ἴο 6 τηδβϑδοσθά ὈΥ ἴῃς [εἐνν85.-σλήάγεη απὰ 

0076] τηϊσῃϊ στατηγηδίοα! ν Ὀὲ [Π6 50]εςΐ οἱ ἴῃς Ῥγεσβαϊηρ ἰη- 

Βηϊνοθ, θαϊ (15 ψίνοϑ 0 ψοοα ϑθῆ86. ϑίερ. βϑιρροϑίβ (ῃδί 1ἴ 15 

ΔΗΟΙΠΟΓ οΟὈ]εςὶ ἴο γσγαμίοα, πὰ ἰγαπϑίαΐθ σγαπίεα οἰ άγεη ἀπά 

«υοτπόη απὰ ἐποῖγ ροοάς α5 ρἱμπάεν; Ὀὰῖ ἴῃ [ῃδΐ σᾶ5εὲ νὰ βῃοιυ)])ά ὃχ- 
Ρεεὶ ἐμοῖγ επάγοπ απὰ ἐιεἿγ πυορθ. "ΓῊΪϊ5 σοῃβίγαυσςοἢ 8 ΠΟ ΤΑΓΥ 

ἴο (ῆ6 Δηδίοργ οἱ 3:35, ν πεγα ἴῃ6 ἐν] ννοιηθῃ δηά οἢ] ἄσθη ἅγε ἴο 

Ὀὲ Κε. Ασςογαϊπηρῖν, ἰῃ ϑρῖῖα οἵ (ῆ6 ἀΡϑεηςε οἱ ἃ ςοη]., Μὰ σωυϑί 

τορατὰ οἰ άγοη ἀπά τυορῖεη, ἴΚὸ αγηιφά ὕογοο, ἃ5 οὈ]θοῖβ ἴο ζὴ, 

δίαγ, απά αππίμήαίε. ΤῊΘ οἷ 6Γ σοπηπι. ἃγα τόσα Του ]εα ἤδη (ΒῈ 

ΔΌΓΠΟΓ ονοσ (ΠῸ αιεϑίίοη, νεῖ ΠοΓ 1 τνᾶ5 τὶρῃϊ ἴογ (6 ενν5 ἴο ΚΙ] 

(6 ψνογηθη δηὰ οπ]άγοη. Βοη. ἰπίογϑ ἔγοτῃ (Πε βίδίοτηθδηΐ (ῃδΐ ἰῃς 

7ενν5 ἀἰά ποῖ ἴδε [6 5001} (!"- 15), (μδἱ α γογογὶ ἴον αἰὰ ποῖ Κὶ]} 

1ὴ6 ψοιηθη δηά σπάση; Ὀαΐ ἰἴ 5. φιθϑι δ 0]ς ΘΙ ΠΟΣ (815 ἰη- 

ἴδγεποα 15 ν8]14.---{ μά ἰο ῥἰ μπα ον ἐπεῖγ ροοά5]. 8566 ΟἹ 3:3. 

12. Οἡ ομὸ ἀαγ ἴπ αἰ Κίηρ Χεγχοϑ᾽ ῥγουΐηοες, 

[1,-Ἐ Απαὰ {πὸ Ἰοιίοσ ψ ῃ ἢ Μογάσφοδὶ βεηῖ ουἱ ῃδὰ 16 ο] ον οοη- 

(οηῖ5: Ηδπδη βοηΐ γου ]Ἰεϊϊετθ ἴο ἴπῸὸ εἤδεοϊ {πὶ γου 5ῃου]α Βαϑίθη ἴο 
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ἀεβίσου αυΐςκὶγ ἔογ πιε ἰῃς ἰγεϑομεσοιιβ γος οὗ ἰῃς Τενν5; θὰ 1, Μοσαθοδὶ, 

ἀδεΐδγε ἴο γου ἴμδὲ ἢς ψ»8ο αἷα [18 45 θεεῃ ἤδηρεα Ὀεΐογε ἴῃς ζαΐεβ οἵ 

ϑ58, ἀπ ἢΪ5 ΡΓΟΡΕΣΙΥῪ 885 Ὀδεη ςοηβοςαῖεα, Ὀεσαῖιι5ε ἢῈ ἱβμθα ἴο 5 δύ 

γου) 

ΟἈ ἐδιὲ ἐἰιένίδονεδε ΟΥ̓ {δια πυοϊζελι πονεῖ, ἐμαὶ ἴς, 16 πιοπε; Αἀατ,] 
8566 Οὐ 3:3}, 

ΑΡΔΘΙΤΙΟΝ ΕΣ.’ 

ΜΟΒΌΕΟΑΙ ΘΒ ΓΕΤΤΕΒ. 

Αἱ (ηΐβ8 ροϊπὶ ὦ ἢ ἰηβετὶ Μογάεδοδί β ἰεϊίεσ, Ε1- (3 δἀπὰ Ἑῃρ. 
Αρος., Αἀ. Ἐδί. τ61-..). 1, Ἰηϑεσίβϑ δίζεσ 87. 705. ργῖνϑϑ 11 ἴῃ ἃ πιο ἢ 

τηοαϊοά ἴογη. 83 150 ἰηϑεγίβ ἃ ἰθὺ βγη] ᾶγ ἴῃ βαρβίδηςθ. [Ιη 
8016 ἱπάϊγοος νὰν ἰΐ τηυβὶ ΡῈ ἀεγίνοα ἔγοπῃ ὦ. ΕῸ. ἃ οὔ ἶσα] Δρ- 
Ραγαΐι5 ἴο (86 ατεοκ ἰεχί, 566 Ραίΐοη ἴῃ ΠΗ͂. ᾿ϊ. ΡΡ. 39-.42. 

ὝΠΟ (ο] ον ίης 18 ἃ ΠΟΡΥ οὗ {με ἰείΐεγ: ΤΠπὲ στεαῖ Κίης Αγίδχογχοθϑ 

ὑπίο ἴῃς ρβοΟνΟΓΠΟΓΒ οὗ σου Γ68 ἴῃ 127 ΡῬτγονίηςαβ ἔγοτη [παᾶϊ8 υηΐο 

Εκπϊορία, δηὰ πηΐο ἴποϑὲ δαὶ ἅγὲ σοποογηθὰ ἢ οὖγ δῆδιγβ, στεείης. 
ἜΜΔηΥ ῆο 8΄ὸ Βοπουγοα ἴοο τῆς ἢ ἴπῸ στοαὶ Ὀουηίγ οὗ ἱπεὶσγ 

Ὀεηοίαείογβ, ἀδϑῖγε γεῖ ἴὥογο, δηὰ επάδανουῦ ποῖ ΟἿΪΥ ἴο υγὶ Οὖν 
5.0) εςῖ5, Ὀὰϊ 4150, ηοΐ Ὀεΐης δ0]6 ἴο Ὀεᾶσ δρυπάβδηςς, υπάεγίακε ἴο 
Ῥίοι αγαϊηϑιὶ ἴῃοβθα (δὶ ἀο ἰῃεπὶ ροοά: 4ηα ποῖ ΟὨΪΥ ἴδ Κε (πδηκίυ]}- 
ΠΕΘ5 ΔΌΨΔΥ ἴγοσζῃ διΠΟΩΣ πε, Ὀμὰΐ 4150, Ὀεὶης [Πτ|εὰ ὑρΡ ψΊ ἢ Ὀοδϑίίυ] 

ΜΟΓα5, 85 ἱβουρῇ ἴΠεΥ Πδα πενοὸσ τεσεῖνεα σοοά, [ΠῈῪ {ΠΙῚΠΚ ἴο ἐβοαρὸ 

(δε εν} -βδιείηρ υσος οὗ ἀοα, ννῆο δ΄ νναΥ5 5665 811} (ἢηρβ. δΟἐιοητπ|65 

4130 [ἴῃς ἔαὶν 5ρεἊςἢ οὗ ἴΒοϑβε {παῖ ἄγε ῥεῖ ἷἱπ ἰγυβῖ ἰο τηδηᾶρε {πεῖν ἐγ η  5᾽ 
ΔΙδίγβθ, ἢ85 οδυϑδα τῇδ [Πδἷ ἅτε ἰῃ δ ΠΟΥ ἴο Ὀ6 ρδγίδοσβ οὗ ἱηποςεηΐ 
Ὀ]οοά, δηὰ 85 ἱπνοϊνεα {ποῖ ἰῃ σε θα 1655 σα] 65: θα ρσ  ης ἢ (Πς 
α]56 ἀεςεὶΐ οὗ {πεῖν ἰεννὰ αἰδροβίτίοη ἴῃς ἱηποσοηῖ βοοα Μ}}}] οὗὐ ῥγίῃηςεϑ. 

ἼΝ ον γοὺ ΠΊΔῪ 566 [ἢϊ5, ποΐ 50 τη υςἢ ἔγοτῃ ἴῃς δηςϊεηΐ Ὠἰβίογίοβ [πΠαὶ πᾶνε 

οοπιῈ ἀονῃ ἴο 0.8, 85 γοὺ ΓΊΔΥ, ἰΐ γοι ΒεΑγοῇ, νῃδΐ 85 θδθη ψν]ς  ΚεαΪγ ἄοπα 

(Ὠγου σῇ {86 ρεβι]εης θεν ου ἰῃ γουγ ργεβθῆςς οὗ ἴποβϑα (πδὶ ἂγὸ υη- 

ΨΟΓΙΒΙΥ ρῥἰδοοα ἰῃ δυϊμοῦιῖγ. δΑπμὰ νὰ τυϑὶ ἴαϊκο σᾶγα ἔογ (ῃς {ἰπ|6 ἴο 

ςομς, ἴο τεσ οὐγ Κίησάοι αυἰεὶ δηα ρα δςοοδ ]6 ἴογ 411] τηθη, "Ῥοῖῃ ὉΥ 
ΡΑγΐης ΠΟ δἰϊεηϊίοη ἴο ϑἰδηάεγβθ, ἀμ ΌΥ Αἰνναγβ ᾿υαρσίηρ ἱμηρβ [Πμαὶ σοπΊα 

Ὀεΐοτε οὖγ δεγθβ ἢ [δε ρτεαῖοσὶ ροβϑὶ Ὁ]6 χεηι]εηεβθ. ᾿ΕῸν Ἡδιηδη (ἢ 6 
50ὴ οὗ Ηδπιτηοὐδιῃᾷ, ἃ Μεαςοοαοπίδῃ, δῇ δ᾽ΐθη ἰῃ ἰγυτῃ ἔγοπι ἴῃς Ῥογϑίδῃ 

Ὀ]οοά, «πὰ ἔαν ἀἰΞξίδηϊ ἔγοτῃ ουὖγ φοοάπεββ, θείηρ τεοεϊνοα 88 ἃ ψιιοϑί ΌῪ 15, 

Δα 80 ἔασ οὐίδϊπεὰ ἴῃς ἔανουτς [μᾶὶ ννὰὲ ϑῆενν ἰονναγα ὄνεγγ ηδίϊοη, (ῃδὶ 
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ἢςθ νὰ5 ς8||εα οὖγ ἔδίμεσ, πὰ νγᾶβ σοῃτ 1 8.}}Υ Ποπουγοὰ ΌὈΥ 41] πιεη, 85 
τὴς ποχί ρογϑοη υπΐο ἴΠε γογδὶ ἴἤγοηθ. "Βυῖϊ ἢς, ηοῖ Ὀεδγίηρ μἰβ μισῇ 

εβίδίε, ψεηΐ δρουΐ ἴο ἀεργῖνε ι.5 οὗ οὐυὖγ Κίησάοχῃ δηὰ ουὖγ [ἰΐε, 13 μβανίηνσ 
ΌΥ πιδηϊοϊά δηά οὐπηΐηρ ἀεςεὶϊβ ϑουρσῃς ἴμὲ ἀεβιγυς(ίοη ὈοΪὰ οὗ Μοσ- 

ἀεςδὶ, ῆο βανθά οὔὖγ [ἴἾς, δηα σοπίϊη8}}γῪ Ῥγοουγεαὰ οὐὖγ ροοά, δηὰ 4150 

οὗ Ἐβίῃμεσ {π6 ὈΪΔΠλ6 1655 ραγίακεσγ οὗ οὔἵγ Κἰηράοπι, ἰοσεῖίῃοσ ἢ Πεὶγ 

οἷς πδίΐοη. ΕῸΓ ΟΥ̓ ἴΠπ656 τηθδη8 ἢς [Βουφῆϊ, σις ίης υ8 υπρυδταςά, 
ἴο ἰγδηβέεσ ἴἢς Κίησαομι οὗ με Ῥεσϑίδηβ ἴο ἰη6ς ΜδἼοεάοηΐϊδῃβ. τὅβυϊ τὸ 
Βηά (μδἱ ἴῃς 7ενν8, νοπλ (815 [ῃσῖςα συ ΠΥ τοῖς 885 ἀε]νεγεα ἴο υἵῖεγ 
ἀεβίγυςοη, 8’ ἢο ον]]-ἀοογβ, Ὀὰΐϊ ᾿νε 85 οἱ ΖΘ 8 ΟΥ̓ πιοϑί ᾿υβῖ ἰανγβ: 
᾿ηα ἰμαἱ (ΠΟΥ ἄγε σὨΠ]άγοη οὗ ἴπε ποδὶ Ὠἰσῇ δηα πιοϑί πὶ σῖν ᾿ἰνὶπρ 

Οοά, ψῇῆο [45 δβί δ] }5ημθαὰ (ἢς Κίηράοπι ὈΟΪΏ ἴοσ ι.ι5 δηὰ ἔογ οὔὐγ ρτοφεῆ- 

ἰϊοτβ ἱπ ἴῃς πιοϑὲ Ἔχος!]εηΐ τᾶπηθσ. ΕἸ ΝΝΒεγεΐογε γὲ 5841} ἀο νψε}] ποῖ 

ἴο Ρυϊ ἴῃ Ἔχεουϊίοη ἴπε Ἰεςο ΓΒ βεηῖ τπηΐο γοῦ ΌὈΥ Ηδπιδη ἰῃἢς βοὴ οὗ Ηδι)- 

τηϑαδιῃᾶ. '"Εὸγ Βς, [δὲ ψὰ8 {πε ψόσΐοσ οὗ ἴμεϑε {Πίπρβ, 15 ἢδηρεά δὶ 

ἴδε χαῖεβ8 οὗ ϑι.34 ἢ 411} Ὠΐ5 ἔδ αν: αοα, ἢο συ ]Ἂἢ 4}} ἰΐηρβ, 5βρε ἢ ν 

Τεπάογίης νεηβεδῆςς ἴο Ὠϊπὶ δοςογαϊΐηρ ἴο ἢ18 ἀεβεῦ5. "('ἹῬὌῬπογείοσε γε 
884}} ρα Ὀ]15}} ορθηὶγ [ἢ ΠΟΡΥ οὗἉ [15 Ἰοτίοσ ἴῃ 4}} ρ]δς65, ἴο ἰεΐ (ῃς [εν 1ἴνς 

αἴϊζενγ {πεῖσγ οὐγῃ ἰαῖνβ, Δ Πα ἴο δἰα ἴπεπὶ, ἰμαῖ οἡ [ἢ δίογεβαϊ ἃ ἀδυ, Ὀεὶῃρ 
(ὃς (Ὠἰτίδεηιῃ ἄγ οὗ {πὸ ὑπ Ἐ τροπτἢ Αὐἀδγ, ἴα Υ τδγ ἀεἰεηὰ [πο πηβεῖνεβ 

δραϊηβί ἴποβϑς γῆ. 8εῖ ὑροη ἴπεπὶ ἴῃ (Πδ {ἰπης οὗ Πεὶγ δ!]ςοη. ἜΕῸΟΣ 
ΑΙμα ἢν αοά μαι πιδᾶς 115 ἀδΥ ἴο Ὀὲ ἃ 7ογ υηΐο ἴδει, ἱπϑίεδα οἱ ἴῃς 

ἀεδίγυςτοη οὗ (Π6 σἤοβεη ρεορὶε. Ξ3Αῃηὰ γο 588]}, (ῃογείογε, οὐ ἴδε ἔεδϑὶ 

48 ς4]1|ςὰ “1,ο153᾽ Ὲ Κεερ ἴξ ἃ Βῖρῃ ἀδὺ ψἱῖ 4}} ἔεαϑιίηρ: Ῥιμδὶ ὈοΙἢ 
ὨΟΝ δηὰ Πεγεδίζοσ ἰΐ τῇδΥ Ὀὲ βδίεϊυ ἴοσ γοι δῃὰ ἔοσ ἴδε νγὲ}}-δῇδεςϊεὰ 

Ῥογϑίδηβ: Ὀὰΐ ἴοσ ἴβοδε ῆο σοηϑρίγε δρϑὶηβϑὶ 0.8 ἃ τ τ ΟΣ] οὗ ἀσβίγις- 
ἄοη. ἩΤΒετγείοσε ΘΝΟΥΥ ΟἿ ΟΥ ΠΟΙ ΠΙΣΥ τυ βαΐβοενοσ, ΜΙ Οἢ 584}} ποῖ ἀο 

δοοογαϊΐηρς ἴο ἴπε8ε ἰπίηρβ, 51.4}} θὲ υἱέίεγὶν ἀεβϑίσογοα πὶ βουϊ ΤΏΘΓΟΥ ὙΠ 
το δηὰ βνοσζά; ἰΐ 5884}1} ὈῈ πηδάδ ποῖ ΟὨΪΥ Ὁ ΡΑ 558 0]6 ἔος πηθῃ, Ὀυϊ 4150 

τηοϑὲ μδίοϊ! ἰο ἡ] Ρεαϑὶβ δηὰ ἔον 8 ἔογενεγ. 

13. Τῆι εομέοης οἵ ἐμὲ οὐϊοί (ιυογε), [οἱ ἡ δὲ ρίθεη ομὲ ας ἰαιο ἐπ 
ευενγ οἱπρίς ῥγουῖΐποο, ρεδιδη δά ἰο αἱ! {}ι6 γαεες, ἐμαί [Ὁ -Ἐ 4}1] διε 
εις δὲ γεαάγ 70γ ἐν 4αγ}]. 8566 [Π6 δἰπιοϑβί ἰἀθηςίςὶ ρᾶϑβαρθ, 3:". 

--Το ατνόηρε ἐμεοηιδεῖνος οἡ ἐμεὶγ ογηοημε5.} ΤῊΪ5 βϑῆονβ ἰῃδί {πε 

7ενν5 ἅτ ρτδηίθα ποὶ τηθγοεὶν (6 τὶρῃΐ οὗ 561{-ἀδίθηβθ, θυ 4150 ἴο 

ἀο ἴο {ΠΕΙΓ Ἔποπιΐθ5 85 [ἢ6 Θῃθ165 ἰηἰοηἀ6α ἴο 4ο ἴο ποτὰ (ο΄. 8"). 

145. Τῆι σοκγὶς7ς τὐοπὶ ζογί [705. - Ὀεαγηρ ἴΠ6 Ἰε615,}] γα ἱηρ 
μροη ἐ6 σοπγϑοῦς, {6 γογαὶ 5σἰθε45]. 866 οἢ ν. 1..--Π αοἰεπεά αμά 

ἐχρεάμοά ὃν (6 Κίηρ' 5 ογά67.} 566 οἡ 3!" 

4 εδαΐϊηρ σἰϊὰ Οτοῦυβ, Ἐτίζεοῆς δηὰ Ἀγβεὶ κλήρων, 85 ἃ ἰταπδίδίοου οἵ Ῥυτίεσω, 

ἰμειεδά οἱ ἰῃς τηεδηίηρὶεξα ὑμῶν. 
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9. Ἴδη 029 -- ἹΝΡ] οὔλ. [,..- ΝΠ -- Ἴ925] οἵω. (Οὔ (εχς. νὶ 5: τς, οἱ» 
Ὁμάεν 3): γερὲς Ἐ).--ὦ ΚΣ Γ}5] ἐγαὶ αμέφηι ἰσταρῥμς 8..--- ν᾿) τῷ πρώτῳ 
Φ (τρίτῳ ν ο. τις, ο38).--- ΦῪΠ) οπι. ὶ ὦ Ἐ;.-- 1ν0] δίδα» 8: Ὁ» 9: 
Νισά(») ὦ (Σιονάν κ ο.5τὩξ 936): οτὰ. 3.--- 92] ἐν τετάρτῃ 249.--- 

ὈΛΦΡῚ] οὔχ. 3.--2} τοῦ αὐτοῦ ἔτους ᾧ: τοῦ δευτέρον ἔτους πὶ Δ: τοῦ αὐτοῦ 

μηνόςτ Α, Ν, γ6: ἐῤϑδίμς τιδρηισὲς 2: -Γ [μοιὺ...Ὁ. 9Ὁ.---252}»} 6.9.5. θ.---ὰ} 
.ϑΆλ. 99: ἐπέστειλε δὲ 1,.---- 500] οπι. Ἐῶ (ὦ (εχς. δὶ 6. 5 πὋ): Μαρδοχαῖος διὰ 

ηραμμάτων 1,: ᾿Εσθήρ 44, 71, 74, 76, τού, 120, 236: ομ. 2ῇ.--- ὃν -- εηὰ 

οἵ ν.]οπι. 1..---- ὃν] Ἄς, Θ.--- Ὀκήου. νυ: Ηδυρὶ ἕο] ον “Ὁ ἰπ (ἢἰ5 δηὰ τῆς 
ΡῬτεοβαϊηρ γεδάϊηρ.---- ὈΣΟ ὙἼΦΠΝΠ] 2γίηποέρες 8: 5. ἀν Ὁ: τοῖς οἰκονό- 
μοις (ῷ: αεἰογίδις Ἧ:.--- ΦῚ -Ἑ Ἑ φμὲ ῥγαςίάεδαη 8: τῶν σατραπῶν Ὦ; ὅ.---- 

ὨΌ 25] οὔ. ᾧ 3}.--- “Φν] σα. ὦ ἢ ὦ (εχς. ν ᾿ς: τς, ο30).---- 92] -" ὃν 8εν- 
ΕἼ] οοαά., Κὶ ἀπὰ Ε.--- )»0 1] σαίγαῤῥὲς Ἔ].---- ΓΩΝΎΟΥ ΠΥ 7] ρενεΐμηι ἐρε- 
}εγανγεδμς Ἐ).---- Γ2Γ23] κατὰ τὴν ἑαυτῶν λέξιν ὦ: φεοωπάπηι Ἶϊ.--- ὈΡῚ ὈΡῚ 

092] σιλόῶς, μὶ [λολδνο 9: ξερέοηε εἰ ρεμέδηι σδοιράεη τρεξε σοι δφμξ 
ἐογμπι ἴἔπρμανε Ὧ,: οἵα. (ὦ (εχς. 936 ὑπάεσ Ἔ).--- Ὀσυφ 31-- ὈΝῚ οὐ μά κὶς 
ῥγομ ἰερεγε ῥοίεγατ εἰ αμάτγε 8: οτα. Ὦ, (ὦ (εχεο. ο3Ὁ υπάεν Ἐ): Ηδιυρί ἀε- 
Ἰεῖθβ οὐ πε στουπα (Βαῖ ἴῃς ετννϑ πεεάθα πο βρεςΐδ] αἱβραίςμοϑ, βῖίπος ἴῇοβε 
βεηΐ ἴο ἴῃς 54 ἴὙΔΡ8 ΕΓ ἴο Ὀε ρυ]5Π66, ἀηα 5ἰπος ἴΠ ἐν ν υπαογβίοοα 
18ς Ιαλησύυδρεβ οὗ ἴδε ῥχγονίῃςεβ νἤοσε ἴΠ6Ὺ σεβι θά. 

10. ΨΨηΝ -- 2Γ.92.}] οτχ. 1,.-- 22] οοοδιρ ἶο ὥ: ἐγράφη δὲ ὦ ζ:: καὶ 
ἐγράφη Α, 71,74, 76,236. ΤὨΪ5 νΌ. πα ἴῃς Ο]Πονης πλᾶγ Ὀε ᾿τ ρεσβοηδὶ 

(ς΄. 37), Ὀυὶ 11 15 ηοΐ ΠΟΟΟΒΒΘΤΎ τ ἢ (Ὁ ἴο τοδὰ ἴμοπὶ 85 Ν᾽ ἐρλα!.-- ὉΦ2] διὰ 
ΦΈ.-- σνημῇ] 50 Ος.: ΦΥσπν Οσ. Ν᾽ 5. Βγ. Β': Ηδαυρὶ ἀεἸοῖεϑ.---- ὈΓΓΌ] 
"οδιο ἶο ὥ: καὶ ἐσφραγίσθη (ᾧ ἘΠ: καὶ ἐσφραγίσατο 1,.---- ὉΠ ἢ τοῦ βασι- 

λέως 1,: αὐτοῦ (ᾧ 3}.--- πὐνϑον-- εηὰ οὗ ν.] οτα. 1..--- σῦν καὶ ἐξαπέστειλαν (ᾧ 
(ἐξαπέστειλεν με: 5Α).--- Ὁ. 120] οτη. :.--- 3] διὰ ᾧᾧ 2}.---- ΟΥ̓] βιβλιαφόρων 

ὦ: “ἰδγανίος σμγγορηες Ἐ).---- Ὁ Ὁ .03] ̓ ιφϑϑο κω 99 35: οπυ. ὥ: Ηδυρί ἀεἰεἴεβ 
ἃ5 ἃ 210558 ἴο ἴδε πεχὶ ἴτνγο ᾿ΟΓγαϑ.---- Ὁ) 20 ὙΠ -- "22 φμὲ ῥὲγ ονεριες ῥγουϊποΐα 5 

ἀϊδομγτενίες νείεγες ἰμεγας πονὶς παρ ἐς ῥγαυεηίνεν 3: οὐὰ. ὦ Ἐϊ: τοῖς ἐπι- 
βάταις τῶν ἁρμάτων οἱ μεγίστανες υἱοὶ τῶν Ῥαμαχείμ 92 ἁυπάοτ Ἁ.--- 795] 

1.39 ΘΟ: κνοϑὺ ὅι: κθϑ' 55: οτχὰ. ΦΊΙ, Ὦ 3: ἁρμάτων οϑὺ. ΤὨς μεη- 
Ἔγὰϊ πιοδηΐηνς ᾿Ποῦβο᾽ 15 Ἔϑίδ ὉΠ1586α ὈΥ Ατγδπηι., ὅγ1., δηαά (ῃς δρροβίϊϊοῃ ἴο 

Ὁ Ὁ Ποῖα, δπὰ : Κ. κ5 (ο΄. ΜΙ. 118) βΒῆοννβ ἴῃαϊ [1 πχυβί Ὀε ἃ βρεςοΐδὶ πὰ 

οὗ Βοτβε. Τῇε ψοσά ψ9 1:2 “ργορεοσίγ᾽ 8 ἔγοπιὶ ἴῃ 88π|6ὲ τοοῖ.-- ὈΣ ΏΨΠΝ]) 

οπι. ΟΦ Ι, Ἐ 3: οἱ μεγίστανες ογὖ Ἐ: Ὑν, ὅ:: καρ Ὁ: (Εδυρὶ το- 
ξατὰβ ἴμεβε ἰδϑὲ ἔνψο ἔογπ)β 88 ζοστΡ οηΒ οὗ νῦϑ ιν τῷ νὔ30, ᾿βσϑΣ 
ἐαδεϊϊαγίμα, “σουτὶοτ᾽). ἘΔΘὮΙ (τδη5]αἴες “συλ α]5᾽; ΙΕ. “πλ165.᾽ σ6- 

Βεηΐυ5, 7165. γ6, ςοπηδοῖβ ἢ Ναὸν ῬοΓβ. αϑία ΟΥ αϑίάγ, “ταὰϊο᾽; Ὀυϊΐϊ 

(815 σοστεβροηάβ ψἱἢ ΟἹ Ῥεῖβ. σρφραίαγα, 5κτ. ἀζφυαίαγα, ΜΏΪΟὮ ἀοα8 ποῖ 

ΓΕΒΕ Ὁ ]6 [86 αΌονο ἔοση. ΕΘ ΌΔΙΥ ἱπΊροββιῖ 6 15 [η6 εἰγτηοίομυ οὗ Ῥοῖὶ 

(Ρογεομηρόη, Ὁ. ᾿χν]}) ἔγοπι ἐδαΐγο, “Κὶηρ,᾽ δῃὰ δημέμν, “σϑτλ6]. ΤῊΣ 

ἀεγναϊίςου ἔγοση ἀλϑλαίζα, "κἰηρσάοπι,᾽ ννὰ5 ἔγϑί βυρροβίεα ΌὉγΥ Ηδιυμχ ἰῃ 

Εννδ 145 υαλγνδήομεν, ν. 154 (σες Ἐδαϊρετ, 5.22]. ο Οες. Τμε5., Ρ.. 68), δρᾷ 
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5 ΠΟΥ͂ βΈΠΟΓΔΙΪΥ δεςερίοθα. Ἡδυρὶ ἀεϊείεβ (5 τογὰ 85 δῃ δηϊαυδγίδῃ 
Εἰοβ8, πὰ α͵5ο ἰῃς ζοἹ]ονίης ἵνο ψογὰβ 88 ἃ ἰεγίίδγυ ἐχρδηδίου οὗ 1815 
Εἰοβ8.---- Ὀ)20] ἀιΩλοῦ Θ: 750 ἅ:: '᾿π50 ἅ: Ραμαχείμ ο3δ: οἱ. 
ΦΙ,Ὦ 3. Τὰ ὅγγ᾽. δηὰ Νὲν Ρεγβ. ἴῃς νψογὰ τηθδῃβ “μοσὰ,᾽ ἰῃ Νεν Ηςδ. 
“τ ]6.᾽ Ιῃ Αγ. “τηδσο.᾽ ἈΝ ΒΟΙΠμοσ ἰΐ πηοδη5 ἤογο “βίυἀς,᾽ “τηδγος, οἵ 

“5818 }}]Ο ἢ 5᾽ 15 υποογίδίη. ἯΙ Ἡδυρὶ ννε ββου]ά ροΐηϊ 8.239} ᾿πϑίεδα οὗ 

Ὀφϑπ. ὍΒε Ἰδίζοσ τγθδῃ85 ῬΤΟΡΟΓΙΥ “Βογάβηθη.᾽ 

11. ὑφηΊξε “τῃδὶ,᾽ ἱηιγοάυςίηρ ἴδ ςοηϊοηῖβ οὗ ἴδε αἰβρδίομοβ, δ5 1 

4.9 3.4.4} 62, ἃ Ἰαῖς υϑᾶψε.--- ἼΡΟΣ -- ἼΦΝ 1] πὶ. 1.: μᾶλο υϑδιο» ἷζε. εἰ Ὁ: ὧτ 
ἐπέταξεν (ὦ Ὦ;.--- Οὐ Ὑν Ὁ] αὐτοῖς 6 ἘΠ: τὸ ἔθνος αὐτοῦ] ,.--- οὖν ἢ οτὰ. 66 1, Ζ;. 
- ΡΥ Ὁ 532] ἐν πάσῃ (τῇ) πόλει (Ὁ: κατὰ χώρας ἕκαστον αὐτῶν [ἵ,: οτη. 2): 

δ Ἂς,..2) 9..---ὕπρ.Ὁ] εἰ ἐπ ππεηε ῥγαοίῥεγεηέ οοηργερατὶ 3: χρῆσ- 
θαι τοῖς νόμοις αὐτῶν (ὦ Ἐ,): ἑορτάζειν τῷ θεῷ 1,.---- ἸΌ»ῦγ-- ἐπα οὗ ν.] 

οὔ. ἢ1.---ὌΨΟΣ Ὁ» Ἴ2»91] βοηθῆσαι τε αὐτοῖς (ἦΖ: καὶ μένειν 1,.---- τοὐπῦ -- 
ἐπὰ οἵ ν.] οπλ. ἴ,.--- Ἵν θ1-- Ό] καὶ χρῇσθαι ὡς βούλονται (ὁ (-ἰ- ἀφανί- 

ζειν καὶ φονεύειν ὡς βούλονται καὶ ἀπολαύειν 921 πάει 3).---. 0. οσα. 
Ὑ ΤΏΔΩΥ ςοὐά. ΚΕ, Β2.-- ἸΣ ΝΟΥ] οσὰ. 3,.--- Π2ντον -- 52 ΓΝ] τοῦ; ἀντιδίκοις 
αὐτῶν ᾧ (- πᾶσαν δύναμιν λαοῦ καὶ χώρας τοὺς θλιβόντας αὐτούς 

ν δι δας οὐ ὑπάοσ Ἐ): ορεπδς 8: «δλόνος, (6.--- νη] σ΄. τ. Ηδυρι ἀς- 
Ἰεῖε8.--- ὉΩΝ Ὁγ)ΣΠ] καὶ τοῖς ἀντικειμένοις αὐτῶν ὦ: Οαἱ ρίς. ἔτοπι ὋΣ “Ὀς 

Βοβίι]ε,᾽ ποῖ ἔτγοταῃ ἴῃς ποῦ ἽΣ “δηΘΠΥ,᾽ Μΐσἢ σδηποῖ ρόονοσῃ ἴῃς δος. 

(ΒΏΒ. 849, 111... Ηαυρὶ οὔδηρχοβ ὑπηοςοβϑδγ! ἴο ὈΓΝ ΟΣ (οὔ. 

Νυ. 1το3).--- τὺ -- Ω5] ρσ. ο΄: οὔ. ὦ (εχς. ν ο. 5 τις οϑὸ υὑπάογ 8): Ηδυρὶ 
ἀεἰεῖεβ ἃ5 ἃ χἰοβϑ ἀεγίνεα ἔγοσῃ 3,3.---- Ὁ) ))} -ἰ οὐ μρῤυσεγεὶς ἀονείδως 3.-- 
1125] -Ἐ εἰ οοπδίξια εεἰ 3. 

12. ΨΥΌΦΗΝ -- Ὀ}}2] οὐχ. [1,.--- ἽΝ Ὁ2] οὔ. 35: οἵω. 2 3.--- Ων] τῷ 

βασιλείᾳ .---- 505] οπι. 3 ὦ .--- συυσηκ] οὐ. 3: Ηδυρὶ ἀεϊεῖες.--- 
ὮΦ.ὉΦ2] φμαγία ὮΙ .---- ὙΦ» Ὁ} οτη. ..--- ΦῚΠ] οὰ. 3 Ὁ 61, Ὦ. 

18, οπι. 1, 32.- ὨΦΌΡ] 1.50 9.-- 5.25] οὔχγ. ὦ (εχς. Ν 9“. 5, ο3ὃ 
υπάεγ Ἄ).---- 0) 55] ἐκτιθέσθωσαν ῷ: ἐκτιθέσθω κ: ἐκτεθείσθω Α .-- ΓΙΪ οτα. 
ΦΘ' ᾧ (εχς. ο3ὃ υηάδσ 3).--- Π)) 0] τῇ βασιλείᾳ (ζ.---- Π)ν ΟἿ] οὐχ. ὦ (ὁ (εχς. 
οϑὺ ὑπάετ ᾿).--- 2] οὔὰ. 3: κϑδο Θ᾽: ὀφθαλμοφανῶς (Ό.--- ὈΌΡΠ 799] οτα. 
3 .ὦ-.--- πνπῦν] -Ἑ πάντας (ὗ.---- ὈΝὉ}5] ὈΛΎ ΠΣ Ο.-ῦ ὈΥΉΓΣ] ὈΥΩΡ 0.-- 
τ ὉνὉ] οτα. ,..---- ὉΡ)59] πολεμῇσαι . 

144, "07 -- ΟΥ 5] οπι. [,.-το 5] ὑσ. ο (ὦ: οἱ μὲν οὖν ἱππεῖς 6ζ.--- 
ὈΣΏΨΠΝΩ -- 29] οπῃ. 3) ὦ ἢ; (εχε. ν᾿: τς ουἷὖ υπᾶοτ 5): ρὑσ. ζραδζΐο ὦ. 
--Ὄὐ ΠΝ] οὐ. Ὁ : Ηδαρί ἀο]εἴ65.---- ἸΝῚ] οτα. 3}.--- Ὁ Π20] αθ8.29 ὥ: 
“πεμαμίεν ἘΠ: Ῥμ. νῖς. Ρ!. ((7. 29 614).--- ὈΛΡῚ Ἢ] δεγζεγεηῖες 8: 
δ: ἐπιτελεῖν Φ: καὶ διωκόμενοι ἐπιτελεῖν ὃ “. δος οτὖ υηάδοῦ Δι ΟὗἨὨ 3: 

611: [48η, Ηδυρί, ἀεϊεῖοε.---Ἴ 95 12:2] Ηδυρίὶ ἀεϊείε5 858 ἃ ρῖοββ ἀεγίνοὰ 
ἔτοϊω 3}3.---- 2 2] πρποία 3: τὰ λεγόμενα (Ὁ: ῥγαοερία Ἶ!.--- Ἰ)ῸΠ] οτὰ. 3 . 
-- ππδΚ-- οηα οὗ ν.] οπι. 44, τού, 1ο7, 226: Ηδυριὶ ἀεϊεῖε5. 85 ἃ βοσὶ 08] εχ- 

Ρδηϑβίοη ἀογίνεα ἔγοιῃ 3:5. 
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ΤΗῈ ΕΘ ΒΕΙΟΙΘΟΕ ΟΝῈΞΚ ΤΗΕΙΒ ΕΘΟΑΡῈ (8:45-11), 

145. 16, Μεαπιυλῖϊο ἐμ ἰαὶυ μαά δόεη ρίνοη οἱ ἐπ δια {δι 70᾽- 
ἐγέ55, απάὰ Μονάεοαὶ μαά ροπο οἱ [3 -ἰ ἴτοτι (ἢ ραϊδςβ δηά] ἥγοηι 

ἐπὸ ΚΊήηρ᾽ 5 ῥγοδόμοα ἐμ α γογαὶ ραγνιοηί οὗ υἱοίοἰ απά εὐ]. Οἡ 
γογαὶ ραγηιοηῖ, 566 65; οἡ υἱοίεί δπὰ τὐὐῖίε, 566 1..--.- πᾶ α δὶρ 

ροἰάοη ογοιυη)]. Τὴδ ψόσγα ογοιυμ ἰ5 αἰ ογοηΐ ἔγοσ (6 οὔθ υϑϑοὰ 

ἴογ 186 τουδὶ ἰυγθδη ἴῃ 111} 21:17 65, θαΐ [Π6 ἰάθα 15 [6 βϑᾶῖηθ. Νοῖί 

ΟὨΪν ἴῃς Κίηρ, θυΐ «ἷ5ϑο ἢϊ5 ἰἀνουγίαϑ  ΓῸ 8] ον ἴοὸ ψγοαγ (ἢ 6 

τουδὶ] ἢὨοδα-ἀγθϑ8, δῃά ἴη Μοσγάβδοδὶ᾽β σαϑὲ (ἢ 5 ννᾶ5 5ρϑοΐδ!ν ἰᾶγρα. 

--Απά α πιαπεὶς οἵὙἩ ἤηπ πο απὰ ῥμγ 6]. ὅὲεὲ οὴ τ. θη Μοῖ- 

ἀεςαὶ τεσεϊνεα (686 ἀδοογδίίοῃβ, γγα ἅγὰ ποί [ο]ά, ργδϑιηδοὶν δ 

[86 {ἰπ|6 ἤθη ἢ6 Ὀδοδῖηδ ρτδηὰ νἱ Ζίου (8:..). Ηδ ἰβ πον ρῥγὶν] ρα 

ἴο ΨΘΔΓ σοΟΠ 4} δὶ Ὀεΐοσε ἢδ τεσεϊνθα ἴοσ ἃ βϑῃογί {{π|6 ΟὨΪΥ 
(65.). 

[Φ! - Ἐ Ἐε)οϊεϊης δηὰ ρἰδαὰ οἱ πεαγὶ θεοδυβε οἱ πὶβ στεδὲ βοποὺσ δηὰ 
δρυηάδηὶ αἰσηϊγ, “οι δα ἴῃ τογαὶ χαγπιεηϊβ οἵ νοοἹ, ᾿πεη, δηα Ρυγρὶςε, 

ὙΠ} ἃ ομδίη οὗ ης ροϊὰ οὗ Ορδὶγ ἰῇ Ὡς ἢ Ψψεσγε δεῖ ρεαγὶβ δηα ρτγεςοίουβ 

βϑίοῃδϑ, οἶδά ἴῃ ἃ πηδη1]6 πηδάς ἔγοπι ἴῃς γουης οὗ ἴῃς Ὀἰγὰ οὗ ραγδαϊβε( Ὁ) 
οὗ (με ψεβίοσῃ 864, ὑηάοσ Ὡς ἢ τγᾶβ8 ἃ ρυγρὶς ἰὰαηὶς ἢ ἐπι Ὀσοίάθσυ οὗ 

811 φογῖβ οὗ Ὀϊγάβ δηὰ ἔον]β οὗ ἴπΠ6 Ὠεάνϑηϑ, δηα 1ηΐβ τυ πὶς ννὰ9 νδ] υδα δἵ 

420 ἰΔ]εθηῖβ οὗ ροϊά. ἀπά ἢε ννᾶβ σίγὶ δρουΐ (Π6 Ἰοΐῃ5 ψ] ἢ ἃ αχίγα]ε οἡ 

ψἰὶο ἢ ποτε ξαϑίθηεα [Ὠγουρπουΐ [15 Ἰεηρί ὈδγΥ] ϑίομεβ. Ηἰ5 ἔεεϊ νεγα 

8ῃοά ἢ Ῥαγίῃίδη βοός 5 ἱπιροτίεα Ὀγ {86 Μαεςοεάοηΐδῃϑ, ονθῃ οὗ ρο]ὰ 

δηά 8εῖ νἹὮ ολθσα] 8. Α Μεαϊΐδη βνογα υηρ ΌΥ ἢΪ5 514ςε, ϑυβρεπάβά 

Οἱ ἃ ς δίῃ οἵ γσίῃϑβ οὗ ρο], οὐ ΙΓ γ85 εηρτανεα [ῃ6 ΟΥ̓ οὗ ἐγ 58] θη, 

δηἃ οἡ ψῇοβα ἢ} [ἢ6 ἰοτγτίυης οὗ ἴπε Οἱ ννὰ8 ἀδρὶοῖϊεα. Α Μεαΐδῃ ἢΠε]- 

τηεῖ ραϊηϊεα νυ ἢ νατίουβ οοϊουγβ ννὰ5 ρα οἡ ἢϊ5 μεδά, δηα αὔονε ᾿ξ γα 5 

Ρἰδοεὰ ἃ στοαὶ σγσοῃ οὗ Μαςεαοηΐδη μο]ά, δηαὰ αῦονε {Π6 σσοῃ νγᾶβ 

Ῥἰδοεα ἃ ροϊ θη ρῃγ]δςίεγυ, ἰπ ογάοσ (Πδῖ 411] ρθορ]θβ, μαίϊοῃϑβ, ἃηὰ ἰοηριε8 

ταῖς Κπον ἴμαὶ Μογαβδοδὶ ννὰ5 ἃ [ ενν, (μδὶ ἴῃς δογίρίασγε τσ θὲ [0]- 
ΒΙ|1εἀ ψ Βοσα ἰΐ ἰ5 υτιτῖεη, “Απὰ 41} ρεορὶοβ οὗ ἴῃς εαγίἢ 5}4]} 5ε6ὲ (Πδι {Π6 

ὨΆΠῚΟ οὗ (ῃς [,οτὰ 15 ηἡδπιοα ὕροη ἴΠ66.᾽ Απᾶὰ νῃεη Μοτζσάεοδὶ ψεηΐϊ οὐ 

ἔτοτα ἴῃ ψαῖε οὗ {πε Κίηγ, ἴῃς βίγεείβ γεγο βίγαννῃ ]Ὦ ταγτίὶς, (ἢ ς σουγί 

τ85 5Βῃδάεα νΠΠ Ρυγρὶςε ἐχίεηαδα οἡ ᾿ἴπεη σογάϑβ, ἀπ Ὀογ5 ἢ ψατ]δη θα 
Βεδῆξ, δηα ῥγίεβίβ βοϊἀΐηρς ἰγυταρεῖβ ἴῃ {Πεἷγ ἤδηα5, ὑγος]αϊτηθα, βαγίηρ, 
“ΜΒοενεγ ἰβ ποῖ σεοοης]εα ἴο Μοσγάβδοδὶ δηὰ στεσοοης]!εὰ ἰο {Πε [εἐνν5, 

5041} θὲ ευἱϊ ἴῃ ρῥίεσεϑ δηὰ ἢ15 πουϑε 5}4}} θὲ τυὐγηδα πο ἃ ἀπηρ-Ὦ}}}.᾽} 

Απὰ {πε ἴδῃ 5οη8 οὗ Ηδιηδη σάπια ΠῊ {πα απ 5, Δηα 5ροῖο Ὀοΐογε ἴῃς 
τ φῃίεουβ Μοτγαεοδὶ, βαγίης, “Ἧς ψῇῆο ρῖνοβ Ψαζθ5 ἴο (ῆ6 [ενν8 ὈΓΙΏσ5 

8150 ἴῃς ναρεβ οὗ πε ψ]οΚοα ὑροη {πεῖὶγ μοδάβ. Τ5 Ηδηγδῃ οὖν ἔδί μεσ 
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85 ἃ ἴοοὶ Ὀδοδυδα ἣς ἰτγυβίεα ἴῃ 5 στὶς θ5 δπὰ ἴῃ 8ῖβ8 οῆουσ. Τῆς 

ΒυμΌ]ε Μογάεσοδὶ μ85 ἀοἰεδαίεα Πἴτα [Πγου ἢ 15 ἑαϑίίης δπὰ δὶ5 ρσγαυοσβ." 
Απὰ (δες γἱμίθοιβ Ἐβίμοσ ἰοοϊκεα οὐ δἱ ἰῆε νἱηάον, ἔοσ ἴῃς Οὐδθῃ νγᾶ5 

ποῖ Ρεγιηϊ θα ἴο ρῸ διπμοηᾷ ἴῃ Ῥθορὶς ἰῃ ἴμὸ βἴγεεῖ. Απὰ Μοσγάβρεβδὶ, 
(υὐγηΐης; 18 ΕΥ̓́68, 58} ΠΕΓ δηα 58ϊα, “Β]Ἔεϑβεά δε ἴδε [ογάὰ νψῇο ἀϊὰ ποὶ 
ἶνε Τῃ6 ἃ ὈΓΟΥ ἴο 1μεὶγ θεῖ .᾽ Ἐβίμοσ δηϑινεγοα, βαγίης, “ΜΥ Βεὶρ ἰ5 

ἔτοση ἴῃ 1 ογὰ ψῆο πιδάθ ἤδάνεη δηὰ δαγίῃ."" ΜδΩΥ ΡῥϑορὶΪς τγεο]οϊςθά 

αἱ ἴῃς [41] οὗ ἴῃς ψίςκεα Ηδπιδη δηά ρανὲ 1ΠΔη 5 δπα ρσαῖβε οἡ δοοουηΐ 

οὗ ἴῃς ἀε]ίνεγαηος ἢ ἢ 85 στουρῃί ἔοσ {πε 7 εἰνϑ, δπηα {ΠΟῪ ςοἸς γαιοα 
1ῃς ἀε]νεγαηςε δπα (86 αίογυ νης τς τἱρῃίθοι5 Μοσγάεςδὶ δὰ δἱ (δϊς 
Εἶπλα (5ἰ πη] ασὶγ ζ55, οὐ. 13 οἡ 611). 

Απά []ο05. - ἤδη ἴΠοῪ ϑᾶνν Ὠϊπὰ 50 Ὠοπουγοα ὈΥ ἰῃς Κίηρ, (ἂς 
7ε 5 0 Μετὰ ἰΠ] ἐδ οὐέγ οὐ διιδα μαά Ξτἠομίεά ἀπά γε]οϊεεα), ἰὰ 

σοηίγαβί ἴο 3,5, ΏΘΓΕ ἰἢς σδρ 8] 15 ρεγρ εχθα δἱ (ἢ εαϊςί οἵ ἀδ- 

βίσυςοη. Ηδγα, 85 ἴῃ 315, [Ὡ6 δι ΠΟΥ ἈΞ ΓΙ 65 ἰο ἴπΠ6 ψῃο]ε Ρρορυ- 
Ιαϊϊοῃ (μ6 διηοίίοηβ οἵ ἴπ6 [ενγ8. ὙΤ}Ὲ ον οἱ θυ 58 15 ΠοΓα ἀΪ5- 

ἐἰηρσι 5ηεα ἔγοτῃ ἴῃς 70γ᾽γ655 οἵ ϑυυ88ἃ 85 ἴῃ 3" 4'- " 6 (566 Οἢ 15). 

16. ὕπίο ἐμὰ σεις ἐλιογε σανιὸ ἰἐρ᾿!, ἀπά 7ογ, απᾶ τε]οίϊοίπρ, απά 
μομομγ [ρὲ 156 ἃ ἤσυγε [ΟΥ ὈΓΟΘΡΟΓΥ, 85 'ἴπ 0. 2235 30": 

Ῥϑ. 9)... ζδι, [ο]Ἱονίπσ Μέερ. τοῦ, ἰγδηβίδίθβ ἱἐρμΐ, “Ἰτϑθάοτῃ ἰο 
ὈυϑΥ Πα βοῖνοϑ ψ ἢ (ἢς 1,ᾶνν""; 70γ, “᾿δῃηα ἴο Κοορ ἴῃς ϑα δ 5); 

γε]οϊοίηρ, “ἴῃς 58εἰ ἰθαϑίβ᾽᾽; δηὰ πομόομῦ, ““ἴο εἰγοιυτηςῖβα (ἢ ἴογε- 

5 ἰη5 οἱ (ΠΕ6ΙΓ 50η5, δῃά ἴο ρἷδοθ ρῇῃγυϊδοίοσίθϑ ΡΟ [ΠΟΘ Γ πδπᾶβ 

8Δη4 ὕροη {πεῖς μοδα 5. Οἡ ΠΟΜΟΉΓ, 5686 τ. ΤῈ 75 ἰη ϑ.58 

ΔΙΓΘ 511} πχοδηΐ. Νον (δ΄ ἴποῪ δα Ὀεδοοιηθ ἴῃς Κιηρ᾽5 ίανουτ- 

65, 411 θη πμαβίεηθα ἴο βαδί(ου [Π6Π]. 

17. Απάὰ ἐπὶ ευεγγ οἵηιρίο ῥγουΐγοος απὰ ἦμ ευενγν δίμρίο οἷν, ιυλιεν- 
ευεν ἐμ ΚΊηρ᾽5 σοημμαηά απὰ πὲς ἰαιυ αγγίυεα]. 866 οἡ 43.-- ΤἭενε 

τῦας 70γ αμά γο)οϊοίηρ [ι -Ῥ οὗ Ποατι] αγιοηρ ἰλι6 7ες, απὰ δαη- 
φιοίΐηρ απὰ μοϊ 445], ἴῃ εοηίτζαϑί ἰο ἴῃ [αϑπηρ, ψϑερίηρ, Ἰατηεδηΐα- 

οῃ, αίσγο] οί, δηα 845}65 οἱ 4᾽,) ἤδη Ηδιηδῃ᾽β δαϊοΐ ννὰϑ ργοπιυῦ- 

φαϊεα.---Απά γιαην οὐ ἐπ μφαίδμοη [(ὦ ἘΣ Τ, -- Ἕνοτα οἰγουτηοϑοα Δη6] 
δεζαγῖθ 9ες, []ο05. - ἴο ϑεσυγα ϑαΐεϊν ἴοσ ἐποιλϑοῖνεβ Ὁ. {ἢ]15 

Τη68}5,] 7 {6 γα οἵ ἐδ6 ὕες μαά 7αἰΐεη ὠροη ἐμεηι.}] 8.0. σοιὰ- 

Ὀἰοίοὶγ ψγογα ἴΠ6 ἴ40]65 ἰυτη δά, [Πδὲ [ἃ νγᾶ5 πονν ἀδηρογοιιϑ ποΐ ἴο ὈῈ 
ἃ ]εν. Ηφαίμεη 5 ᾿ἰῖογα]ν ῥέορίος οἵἉ ἐ{6 φαγί; ποῖ ῥεορίε οὗὨ [86 

ἰαπά, ΑΝ.; οὐ ῥεοῤίος οἵ {6 ἰαμπά, ἃ5 ἈΝ. (566 ποίΐθ). Οχ γεαν μαά 

,αἰθη μροπ ἤθη, οὐ. 9", ἀπ. 35 Εχ. 15}. Ὠῖ. 115 Κ5. τορϑ αἱ. 
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ἼΠα 4]]υϑΐοη ἴο ῥγοβεϊ γιηρ ἰῃ {Π|5 ν. 15 οηβ οὗ (86 τηϑην ἱπα σαί! ἢ 5 
οἵ ἴῃς ἰαΐε ἀδίῖε οὗ ἴῃς ὈοοκΚ. ὙΠΕΊε 15 ἢο δνίάεηςε [δὲ [15 ἴοοῖκ 
Ρίαςε Ὀεΐογε ἴῃς Οτεεκ ρεποα. 

140, Γι} -ἰ γεσὶς 3: Ὠρροαϑο Φ: ἐχερεῤίμηι ἐρίςίος ἯΠ.--- ΛΓ] 
ν 92}; Θ᾽: μέ. στ γ1η ἃ οἰγουπιδίδηεϊα! οἰαυβα. 46 [868 [ϊ 85 ἃ τεϊδίίνε 
εἶδιςε, “10. ἴῃς νοτζγὰ οὗ ἴε Κίηρ δηὰ ἴῃς ἰᾶὰνν Ϊϊσοἢ δα Ὀεεη σίνεη οὐ 
ἴῃ 5.38."--- 25] οἵη. 33. (εχο. ν ο: 5, ο2ὁ υηάδσ Ἐ): οὐνήαίδ γερὶς Ἐϊ: 
περιέχοντάδεϊ, (Πότε 1, ἰηϑεγῖβ 85-13).--το ΝΥ Ἰ)ὙῚ] ηοἵ ἱπηρί. ἢ Ὑ σοηβ6ο. 

ἰη ϑεαυεηςς ἢ ἴῃς ἰογεροίησ, θυἱ δηοῖδετς οἰγοιτηθϑίδης. 4] οἰαυϑε, υη]655 

τερχασγαδα 85 δῃ ἰηβίδηςε οὗ ἴῃς Ἰδαῖος ι,8ὲ οὗ [Πε ρὲ. ν] ἢ Υ οοπηδοῖ. ἰηϑίεδα οὗ 
ἱσηρί. νυ ῖἢ γ σοηδες., 48 93 (ο΄. Ὠτίνεσγ, Τ ρδες, ὃ 113). Ηδτγο, Βονγανεσ, 

τῆς 50 7):εςϊ ῥγεςεάδβ ἴῃ6 νΌ., 89 ΠΟΥΠΊ8}}Υ ἴῃ ἃ εἰγουπιοίδη4) οἶδ ι.86. 

1δ. Ἴ)“ 2095] οπι. Ὦ ΟΦ Ι, (εχο. ν δ. δ πε οδὐ ἀηάογ Ὅ).--ο τι Γι 90] 
οτι. ἘῚΤ, ὦ (εχε. ν οσ. 5πε οτὐ υπηάδτ ᾿).---ἼΠ}) ι6.Ὁ29 (Ὁ: εἰ αεγεὶς 3: 
ἀερίνην Νὶ 5: 5, 930.-- ΓΙΌΥΩ -- ΓΩΡ] οἵω. 1, (εχο. 936): Ηδυρί ἀεϊεῖε8.---- 
ΓΟΘΡ] Παγα ΟἿΪΥ ἰῃ Ἐβὶ., εἰβεγῃαεσγα ἼΔῷ (1} 217 68).---- πο γ}}} οπι. 3 ὦ ᾧ Ζ:. 
-- ΠΟΣΥ͂ εἰ ανεϊοίμς 88: καὶ διάδημα (2 1,: 1.50 ζ:: ἁ.λ. ἔγτοτῃη Ατδαπ. 7.9 

“δηοὶοϑα." [{ ἀδμοῖδβ ἃ βϑοτί οὗ βρδοίουβ οὐδε πγδη1]6.-- 12] σεγίοο ρμαϊ]ο 
2: εἰ δγεοίπμρι Ἐ:.-- ΚἸ02) ]} οπχ. 32: οὐ. 1 1,.- ἸΙϑὴΦ Ὅν. ] ἰδόντες δὲ οἱ 

ἐν Σούσοις (61, Ὦ;.--- τ Σ] ἀβδ!}ν ὁπείἢ,, Πέτα οὗ ἃ 5}{1}} ογῪ οἵ )ΟΥ, 83 
5. 125 ς4'; Ρΐ. ἴῃ σοητπυδίίοη οὗ [εξ 5εγίεβ οὗ οἰγουπηβίδηϊτ) Ὁ] .565.--- 

ΠῚ] οπι. 1, Ὦ ὦ (εχς. ν ο. 5 τε); ἐ- ὅτι Α: ρᾶυ58] ἴοττω οἵ ρῇ. 3 ἔ. 8. οὗ 

βίαιἱϊνε νῦ. Ηδυρὶ ἀεϊοίεβ ἃ5 Δὴ δχρ  δηδίοσυ σίοβϑθ ἴο ἴμε Ῥτγεςεάϊης 
νογά. 

16. ΠΝ] οι. 44, τού, 107: ο΄. Ῥ5. 1302. ΑΥδπι. δπὰ ἰδῖς Ηδῦ. ἴοσ ἍΝ, 

δηὰ υδεὰ ψΠῈ ἴδῃς βδῖὴς [ἰΐοσα] πα βσυτγαῖϊνε πιοδηΐησβ. ΤῊΣ ἰγϑηβ]δ- 
ἰίοη οἵἉ ζδ' 15 ἃ ο᾽δὺ ὑροη (πε βἰ πη] νογὰ ΝΛ ΙΝ “Ἰανν."-- ΠΠΟΨῚ πότος Ι,. 
---ὀἸροῦ κώθων 1,: τῷ κυρίῳ θεῷ το: κυρίῳ τῷ θεῷ τοϑδ: οτι. Ὦ2 ὁ (εχο. Ν 5: », 

οὐ υπάογ Ἐ).--- ἼΡ.)] οἵα. 1. 18 ὦ (εχς. ν ο' 5, οὐ υηάδσ ἢ). 
117, 2.00 -- 5320] οτῃ. 1,.--- 522}1] οἵῃ. (ὦ (εχε. τοϑα): οἵῃ. 1 “Ὁ.---- Π)ν ΟῚ 

οπι. ὦ Ἐ; (ὦ (εχο. οϑὸ υηάογ Ἐ).---- 5321 3 οπι.  ζΏ.---- ""}»] οπῃ. 3).---- “9 οπι. 
ΘΈ, (ᾧ (εἐχς. ο2ὁ υηάογ Ἐ).-- ὈΥΡῸ -- εηἀ οὗ ν.] οπι. 71.--- 219 -- ΟΥ̓ΡΌΪ] ΟἿ]. 44, 

τού, 1ο7.--- Ἴ5 ὉΠ -- ΟΥ̓] οἵη. ΑΝ 52, 74, 76, 243.-- ὈΥΡῸ] οἵη. Φ 2.-- 21] 

οἵη. 248, Γ, ΑἹά.---- γνν Ἴ)0] οὔ. Ἐΐ Οὦ (εχς. νὶ σ. 5, ογὸ ἀηάογ ").-- 
ἸΔῊἿΪ οὔ. 38,..-- 520] - οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ ἔκθεμα (ῷ (εχο. Ν): -Ἑ τὸ ἔκθεμα 

48, Ο, Α]ὰ.---- σφ] 12..09 4Φ.-- 2 -- Οὐ Π}] οι. ΖΠ.-- ὈΥ τ Ὁ] ἐρμίας 3: 
ἜἝ ο 4Ὁ.--- 5 0ν}] καὶ εὐφροσύνη (ῷ: καὶ ἀγαλλίασις γ4, 76, 120, 236: οἱ. 
240.--- 3 Ὁ] δε δ5 ἱπ 1 5. δ οὗ ἃ ἀδγ οὗ ἐεδϑίϊη. [Ιἢ ο"". 3 Ζςο. 8:», 

ἃ5 ἴῃ ἰαίε [ον 8} υϑᾶρο, οὗ (ες ἔδαϑὶ ἀδύϑ οὗ ἴπε τε] σίου σ᾽] ἢ ἀΔΓ.---- ΌΡῸ 
ΝᾺ] αἰεγίμα ρεπίς Ξ: τῶν ἐθνῶν (ῷ: τῶν Ἰουδαίων 1,., ΤΕΣ 5ἰπρσυϊαγ 
ΤᾺΝ Ὁ» ΤΙ 885 “ΡΘΟΡΪΕ οὗ ἴῃς ἰδηά,᾽ δηὰ ͵8 υϑεα εἰμεν οὗ 186 δρογίχζίηδὶ 

(δηδδηϊΐοβ, 45 Οη. 237-125. (ΡῚ Νυ. 14 ([Ε) ΕΖυ. 44, ογ οὗ (με 15γδο 168, 

8ἃ3 Εχ. 6 (1) ἴχεν. 4327 λοῦ «, ὙΤΒε ῥ]υγαὶ ΡΝ ῸΡ τηθδῃβ δ’ Δ γγ5 “86 
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ΡΘΟΡΪο5 οὗ {πε βαγίῃ,᾽ δηὰ 15 υϑεά οὗ {πε βεαίβεη ἰῃ ἼἽοηίϊγαϑδί ἴο [5γϑεὶ. 
50 Πιι. 2819 [05. 4 τ Καὶ. 853. 80. (ἢ. 535 2 (ἢ. 633 3213 ΕΖτ. 1οῦ Να. τοῦ δ 

ἘΖ. 3113 ΖΡ. 339. ΘΙΠΆΠΑΥΙΥ ΓῚΣ ἼΝΩ ὮΡ “ῬΘΟΡΪΕ5Θ οὗ ἰῃς ἰαπαάβ,᾽ 2 (Ἐ. 13" 

ἘΖτ. 35 01 δ ἸΙΝΕ, οδ τοῦ, Ἐτοῖῃ [15 Ρ] γαὶ ἃ βίη συ ]δγ ἰ5 ἰοσπηθα ἴῃ Νὰ 

Ηερ. ψ τ ἴΠς τηεδηπίηρ οὗ “οπε ἱρπογδηῖ οὗ δε [ᾶνν,᾿ ψῆο ἰ5 πο Ὀεϊίεγ 

{188η 4 μεδίμεη (ς΄ύ. [π. γ49).-- ὈΛΊ 0] δογμηε γεϊρίοπέ εἰ σατγειποηεὲς 

ἡμειβεγ ον 3: χ«σιοδιλο (Ὁ: οτλ. ἴο εηὰ οὗ ν. .. ΤῊΪ5 νογά ἰ5 ἃ Η ἐδ. 
ἄἀσποι. ἔγομῃ "Ἴδνι (Θίαδάε ὃ 164), ἁ.λ., ἀπά ταῦτα ἰη Νὲν Ηεοῦρ. Ζ' ὦ: 
ἢδνα ἸΓΌ, ΠΟ 15 (μ6 αἀδι.4] ἰδίου τογὰ ἴογ “Ῥεζοπιὲ ἃ ρῥγοβεϊγίε."-- 

Ὁρ) .2] διὰ ῷ (καὶ διὰ πὶ Ἐ): ῤγορίον Ἔ.---- Ἴ0] -- σγαπαὶς 3: εγποτόνι φμὲ 

"αοίμο ἐγαὶ αὐνενδις ἱπέριΐοος 1Π.--- ὈΓΝ}] σμποίος 3: οταω. Ἐϊ (ὦ (εχε. οῳ»-ὐ 
ὑπαοσ Ἔ). 

ΟΝ ΤῊΕ ΑΡΡΟΙΝΤΕῈΡ ῬΑΥῪ ΤῊΕ ΕΘ ὈΕΒΘΤΈΟΥ ΤΗΕΙΒ 
ἘΝΈΜΙΕΒ (9:-5). 

1. Α»ἃ ἴη ἰ᾿6ὲ πιυεϊ ἢν τιορμ, ἐπαὶ ἐδ, [05.359 - ἀιηοηρ ἴΠῈ 768] 
ἐπ τιομίΐ οὐ 4.4αγ, [705. - Ὀυϊ ἀπηοηρ ἴῃ6 ΜαἼοεάοηϊδῃβ Ὠιιβίγοβ, 

οπ ἡ 5 ἐπἰγίοομέμ 4α}]. ὙΠ πἰης τλοητἢ5 {παϊ ἰηϊεγνεηεξα 5ποε ἴῃ 6 

ΒΕΟΟΠα δαϊοΐ τννὰ5 βεηΐ οιΐδ (85) ἅγαὲ ραβϑϑεα ονδγ ἴῃ 531:1|6ης6.--- ἤδη 

ἐπε Κίηρ᾽5 οοηημαπά αμά [ῖς ἰατυ τυοηΐ ἑπίο ορογαϊοη), 1ἴ. αγγυεά 
ἰο δὲ ἄομε (ς΄. 4) 8.7). Ασοοταϊηρ ἴο ἴΠ6 ἱγγενοσδῦ]α ἰδνν οὗ 35, [ῃ 6 

ῃραίμθη δῖα ἴο Κι}} τῆς 76 νν5; δπά, δοσοσζαϊηρ ἴο ἴπ6 Θαυ8}}Υ ἱστὰν- 

ΟΟΔΌΪ6 ἰανν οὗ 8::, {πε 76 νν5 ἅγὰ ἴο Κι] ἴῃ6 Ὠθδίμθη. [1 νεῖν {ἰπ|65 

ΔΓ ἰο Ὀ6 δηςἰοἰραίβα.- -οη ἐμὲ ἄαγ, τυΐεη ἐπ 6 ἐπεηιΐες οὔ “6 7ειυς 

ἐχῥεοίοά ἰο ἀοηιηθεν ουον ἐδιο, ἐξ τας ομαπροά [ζ" -- Ὀγ Ηδανεβη ου 

δοςοιηί οἵ {Π6 νἱτίι6 οἱ ἴῃς Γογοίδί ῃ6Γ5] 50 ἐμαί ἐπ6 ὕες ἀογνμεεγεά 

οὐεῦ ἐΠοὶγ θηθηι65.}] Ασοσογαίΐηρ ἰο ΑΝ., Εγϑβ., (86 βεοοπα οἶδιιϑα 

15. ἃ σοητἰηυδίϊοη οὗ ἴΠ6 ῥγθοθαϊηρ ἰερογαὶ οἶδιι56, αηα (6 δρο- 

ἀοϑβὶ5 ἀοθϑ ποῖ σοπα ὉΠ] (ἢ ηδχί ν., θαΐ [115 15 ηοΐ 50 δίιυγαὶ. 

71: 18. ροΥβοηδὶ (ΚΕΙΪ, δῖερ., Ηδυρῖ)η. Τῆς οἰαγδοίοπβῆς ἀνοὶά- 

ΔΏΓΘ οἱ {πε ἢδΔπ|6 οὗ Οοά 15 566 ῃ ἤδγδ 8ἃ5 ἴῃ 4"- 15: 16 ὅ:, 

ἃ. Τ1)}ι6 ὕες παά αΞϑεριδίεα ἐπ ἐμιοὶγ οὐδος ἐπ αἱ Κὶπρ Χετχες᾽ 
ῥγουΐποος ἰο ἰαγν μαπάς προ ἐμο56 εὐἷὸ ευἱδηφα ἐμοηι 11 ὍὨΪ5 ἰ5 ἰῃ 

αοοογάδηςσε ψΊῃ ἴῃς ααϊςΐ οὗ 8::, ΤῸ ἰαγ παπάς, Ἰἴϊ. 1ο εἰγείεϊι ζογίᾷ 

α παμά, 15 ἃ ΞΥΠοΆγτη οὗ ἀήϊϊ, ἃ5 ἴῃ 21: χ.. ὙΤἼδ ΡΟΓΘΟῚ5 ΚΙΠδΘα ἅτ 

Ποῖ ΠΊΕΓΟΙΥ ἴΠο86 Ψηο δἰίδοκ {πϑῖὰ, θα 450 [ἢοβϑα ῆο ᾶἃσὲ Κποῖνῃ 

ἴο 6 Ὠοβί!]ς, ΚΠ ΕΙΣ Παίογϑ᾽" (ν..). 866 οἡ 8'..---Αμᾶ πὸ πιαπ μαὰ 

δἰοοά ομὲ αἀραΐϊηπεί {{|6η1], ἴτ, μαά 5οἰοοά δεΐογε ἐμόν. δίοοά ταϊσϊ 
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ΓΘ ἰοοΐ α σἰαηα, 45 ἴῃ 4" οἱ 71; Ὀυϊ ἔτοτῃ 9". 15 1ἴ ἀρΡθδγβ ἰῃδί [86 

7ενν5 εποοιηίεογεα ορροβϑιτίοη, 50 (ῃδΐ νγῈ τηιιϑί ἰγδηϑίαίς μαά κερὶ 

α 5σἰαμά, ἃ5 ἴῃ 81: 915 705. τοῦ 2144 223. ΤῊΣ Θηθπ65 οὗ ἴΠπ6 [6νν5 

αἰίδοκοα ἴδδῖὰ ἴῃ δοσοσγάδησς ἢ {Π6 εαϊοΐ οὗ 415, θυϊ (Π6γΥ δά ἢ0 

δηςυβίαϑιη δηα ψοσε θα ϑγ ἀοίεαίεα.---} 07 ἐπ6 ὕεαγ οὗ ἐμδηι παά 

7αἰϊεη μρορ αἱ 6 γαςε5.] 8566 οἡ 87. 

3. Απά αἱ! {6 οἤεῖαϊς οὐ :|6 ῥγουΐμοος αμπάὰ ἐπ βταίγαρ« απά ἐδῈ 
ξουεγηοτς, [3 - ἀρὰ ἀνεγγ αἰ ρηϊίγΥ ἴῃ Ἔνεσυ ρδος,] αμά ἐδιοσε τὐῆο 
ἀἰὰ 6 Κίηρ᾽5 διιδίγιεδς παά δεεη πε ρίηρ “16 ες, [ον ἐδ γα οἵ 
Μοτγάεεαὶ μαά ζα θη προη ἐπε. ὅ86ὲ οἡ 3". 3. ὙΠα τογὰὶ οβἢ- 

οἷ4]5 πᾶνε ἢο αἰ ΠΟΥ ἴῃ ϑθοίης ΜὨΙσἢ δαϊοῖ ἴποΥ ψοι]α Ὀείίοῦ 

εηΐοσοθ. ὍΤΏΕΥ δνοσυεγα ἴᾶ κα {ΠῸ 5146 οἱ [86 εν δηα ἢοὶρ 
(Πδπὰ ΚΙ της Ὠεδίμθη. Οτδηΐϊεα [δῖ βυςἢ δὴ δαϊςΐ οου]α θὲ βεῃΐ 

οιι, 1ῃ15 15 ἀοι 61655 [ῃ6 ἡδίυγαὶ γοϑα]ῖ. 

4, Ιον Μονάφοαὶ ττας [ζδ' - ονεῖβθοσ δη 4] ργεαΐ [ζ - ἀπά 
βίοννδγα] ἐπ ἐμι6 Κίπρ᾽5 μοιδο, [3 -Ὁ διὰ ῃδὰ πλυςῇ ροόψετ, απὰ ἐδι6 
γεῤογί οἵὐΓἩ μῆηι κερέ ροὶπρ ἐπγομρὴ αἱ ἐδ ῥγουΐμοος, 707 ἐπ6 πα 

Μονγάεοαϊ [δι - Ἐνᾶ5 τιδβίοσ οἵ {π6 ἤουβα δπὰ ἔδίμεσ ἴο ἴπ6 Κίηρ 
Δη6] ρσγειυ ργεαίεῦ απὰ ργεαίςγ. ΤῊΪΒ 15 Δὴ Ἔχρ  δηδίϊοη οἵ ἴδε ἰδϑί 

εἰδιιϑε οἱ πε ργεοβαϊης ν. ΑἹ] (π6 ργονίποθϑ ἰεαγηθα (μδὶ Μογάε- 

οδὶ ννγᾶ5 580 ρονεγία! [ῃδὲ ὨΪ5 νοηροδηςα νου] συγοὶν ονοσία Κα ΔΩΥ 

ομῈ ΨἼηΟ 5ῃμοψεά Πἰπιβθὶῇ Ποβίϊα ἴο ἐπα 7εν8. Οἡ Κύημρ'5 μοιδο, 

5866 23, Οσγεῖν ργοαί6}7 αμᾶ ργεαΐε 15 11ϊ. νὰ5 ργοιυΐηρ αμπάὰ τυας 
ΖΓ7εαί. 

δ. 50 α᾽ηοηρ αἱ ἐμιεῖνγ οπεομΐος {6 σις γιαάδ α σρυδέηρ τοῦ “16 
σιυογά, απὰ α σἰαμρίίον [ᾧι - ἢ πγδ0}-6] 05] απ “ἃ ἀεείγμοίοη 
[! - οἵ ᾿ἴνε5.}] Μαάαε, Ἰῖϊ. σ»ιοίς, 15 Το] οννεαὰ Ὁ. [ῃς σορπδία ἃςο. 
σή ηρ ἀπα [Π6 ΞΥΠΟΉΥ5 δα ΡΥ δπὰ ἀεσίγμοίίΐοη. ΟἿ. ἴῃς 

[6ΓΠῚ5 οὗ ([μΒ6 ἄδοσϑα ἰη 8'..---Απὦ μον ἀϊά τὐὴἦν ἐπεὶ ἐπεηιῖθς α5 ἐπ γ 

Ρἰεα5ε4.} 14 ευὐἦν 15 αϑεὰ ἴῃ (6 56η56 οἱ (7 ἰο ἃ5 τ'" 65, ΤῊ Ϊ5 
15 ΠΊΟΓΟ ἴδῃ 56]{-ἀείδηςο. ΑἹ] (Πα ψεγα Κηονῃ ἴο Ὀ6 Βοβί1]6 ἴο [ἢ 6 
7ενν5 ψεῦα υηϊεά ουξ ἀπα ΚΙ]16α. 

θ. [7]05."5 Ὁ 50 (μὲ ΚΙῃρ5 ἄδογβα νγὰϑ οδιτί δὰ ουξ ἴῃ 411 (ἢς 
σουπηίσγ {Ππδΐ νγᾶ5 βὈ]εςὶ ἴο ὨΐῺ] απ ἦπ δια {6 Κογίγεδα ἐπ 7] εῖυς 

σἰειυ απὰ απηὶ ἡ αίοά του τη .η [δι - Δ}} (ῃς σὨϊοΓαἰη5. οἵ [π6 Ποιιβα 
οὗ Απδ]6 Κ.}) Οἡ ὅδηνδα ἐλμ|6 {ογίγεδς, 5686 τ. ΤῊΪ5 5ἰδυρῃϊεῦ ἴοοκ 

Ρίδοας ἴῃ [6 ῥαϊδοθ-αασίεσ ὑπάοσ ἴῃἢ6 ΕΚΙΠρΡ᾽5. ὙΕΓΥ εγεθ. [ἰ 



284 ἘΞΤΗΕΕ 

ἰπαἀἸοαῖθβ (η6 ῥσγέϑθηςσθ οὗ ἃ σοῃϑίογαῦὶε ὈΟΩῪ οὗ [εν ἰῃ ϑυ58 

(ὐ. 4."). 
7-10. Μεαπιυμῆϊε 6} οἴει Ῥαγεπαπααιμᾶ, απάὰ αϊῤῆδη, αμπὰ 

᾿Αςρᾶιμᾶ, απά Ῥδγαϊμᾶ, απὰ ᾿Αἀαϊγᾶ, απά ᾿ΑνἹάμαᾶϊμᾶ, απ Ῥαν- 

"πασμᾶ, απὰ ᾿Ανίδαγ, απὰ ᾿Αγίάαγ, απὰ ῬἩαγεαιμᾶ, {6 ἰσπ δομς οἵ 
Ηαριαπ, δοη οὗὁἨὨΎ Ἡαρημ ἀαϊπμᾶ, [ντβδ. -" ἴῃς Αραρὶίε,] ἐς ἐποριν 

οἵ ἐμ ὕεως, [3 - νοθα πᾶπηε5 ἅτε {ῃ656.] Οἡ {π6 οτἱρίη δηά 
τηρδηΐηρ οὗ ἴπεϑ6 ΠδπΊθ5, 5868 Ρ. 7γο. ΤῈ Μάδββϑοσα ῥγεβοσῖθεβ 

{πᾶΐὶ {πο Ὺ γα ἴο Ὀ6 ττιεη ἴῃ ἃ Ρουθ αἴ συ] Γ σοἰ πη οὐ 1Π6 Τρῆϊ 

5146 οἵ ἴΠ6 ρᾶρε, σι ἀπά οὐ ἴῃς ἰεἴϊ 5δΪ46. ὍΤῊΪ5 διγδηρεπηθηί 

15 ἔο!]οννεὰ ἰπ πχοβὶ οὗ ἴῃς ὑγιηϊεα δαϊποηβ. ΤΠδ γεᾶβο [οσγ ἱΐ ἰ5 

[ουηά ἴῃ Βαρραάϊς Ἰερεηβ ἃ5 ἴο ἴπΠ6 νᾶὺ ἰῇ ΨΏΙΓἢ (ἢς 50ῃ5 οἵ 

Ηδιηδη μετα δηρεά. ὅ66 οὐ 9"., ἀηὰ Βυχίογί, ϑγηαρ. "μά., ΒδΞεὶ, 

τόϑ8ο, ΡΡ. 557-559. [Ιη ἴῃε ἢγϑί ἤδπηθ, (ἢ Μίδββογα ργθβϑοῦθεβ ἰΠδί 

ἐπ: 58.811} Ὀ6 νυτ ἴδῃ 5141 6 Γ (ἤδη ἴΠ6 οἴθΟΣ ἰδ ογβ; ἴῃ αγριασλίᾶ, 

[δὶ δὴ 5}4}} Ὀ6 5118]}; δηὰ ἰη Ἰγαγχαϊμᾶ, τυ Ἰατγα ἀῃ!ὰ 52 5118]}. 

ΤΠ656 Ρϑου 8Γ Ἰεϊίατθ τηδὺ ἱπαϊοαία ΘαΥΪῪ δἰϊαθπιρίβ ἴο οοττεςὶ ἴδῃς 
ἰοχὶ (τ΄. Βδογ- ϑίγδοκ, δέφάμᾳε μα εαηνι, 6τ, ». 48 ..). ὙΤΠΘΥ ἅτ 

Κπονσ ἀἰγοδάγ ἴο ΒΊΤ,., ἔοσ Μερ. τό ἀϊγθοῖθ (μδἱ τ᾿ Ἷ οὗ ΝΥ αγζᾶιηᾶ 
514}} Ὀ6 νυττ6 ἢ ἰᾶγρε, ἴο 5δΒῆον ἴμαΐ ἴῃς ἴδῃ 905 ΨΕΓΕ 411 ἤδηρεα οἢ 

οὔδ ρα] ον (ς΄. ν. 9). ΜῈδορ. α15ο αἰγεςῖβ [ῃδι ἴῃς πδηγεβ οἱ με ἴθη 

508}} Ὀ6 υἱΐογρα ἰῃ ομθ Ὀγοδίῃ, θθοδιιβα {Π6ῚΓ 500} 15 [οὐΐ [Πδῖγ Ὀοάϊΐο5 

ἃΐ οηδ {{π|6.---Ιμἐἔ οὐ ἐμ6 ρίμμαάον μεν αἀἰά ποί ἰαν ἐμοὶ παμάα5], 
ΔΙ᾿ Πουρῇ Ρογτηεα ἰο ἀο 80 Ὀγ ἴμε Κίῃρ (8:.). Ασοοτγαάϊηρ ἴο 

ΒΆΘΗ ἴῃον εἴ [Π1|5 ἕο ἴῃς Κίηρ, 50 [δὲ 6 νου ηοΐ ρΡοσγηῖ [86 
ῬΓΠΟ65 οἱ Ττδη5- ΕῸΡὮγαίθβ ἴο αἰδίυγ {ΠΕῚΓ Ὀτεῖῆσεη. δ Γ]ΔΥΙῪ 

ΤΕ., Εβι. Ασοοσγαϊηρ ἴο Μεῃ., ΤΊγ., Γ,8ρΡ., ἃ ννᾶ5 ἴο ἀνοϊά βιιϑρίςϊοη 

οὗ μανιηρ δἰίδοκοα {ΠΣ θη ΘΠ 65 ἴοΓ ΤΩΘΓΟΘΏΔΓΥ ΓΟΔΒΟΏ5; δοςο͵γά- 

ἴῃ ἴο Οτοί. αἰ., ἴο Ῥγανοπί ἴῃς Ὠοδίἤθη ἔτοπὶ βαγίηρ ἰῃδι (μον δα 

ΘὨΓΙΟΠΘα {π6πΠ|, ἃ5 ΑὈγδῆδιηῃ ἰῃ σῃ. 1433“. 

1. οπ. 1, Ἐ!.--- κΥῦ] φμδηε υοσαγὶ ἀπε αν ἀϊκένες 3.--- σαυτῇ οτὴ. 3 ὦ ὦ. 
-- Ὁ) 5] οὔ. (Ὁ: τοῦ μηνός (.--- πγοντῦ -- δὴ] φμαπάο οἰνοἰὲς μά αἰς ἐπίεν- 
οἷο ραγαδαίμν 8..--- ΟΜ] οτὰ. (6.--- Ῥ ΠΣ ἌΦΝ] Πογα οὗ ἔπηθ, ἴῃ 4 8:7 οὗ 
Ῥίδοα. Οἱ ἅθν ξξῷί '“νδεη᾽ αἰΐοσ ννογάβ ὄἌἔχργεβϑίηρς {1π|6, 566 ΒΏΒ. 829.--- 
» 7 Ἔ 2] Θ.--- τὰ γράμματα τὰ γραφέντα ὑπὸ ῷ: τὰ γράμματα 44, 

τοό, 1ο7.--- ΓΊΦΡ τ ἸΓΛΓΗΠ οπι. (ὦ (εχο. ν ο' διπὶε οὖ ὑηάογ Ἐ).---- Ὀ22 -- ὉΝ2] " 
ΗἩδυρὶ ἀεἰεῖεβ 85 ἃ β8ογὶ 4] Ἄχρβϑηῃβίοῃ.--- Υ2  -- Ὁ)»2] οπι. (Ὁ.---- ἼΦες Ὁ}»2] σἕ 
3.--- δὰ -- ἼΦΆ]οΙα. ᾧ (οχο. ο3ὁ υπμάσογ Ἐ).--- γ12] ἐπλίαδαη 3: ἃ Ἰδῖε ποσὰ 
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Ὀοιτουσοὰ ἔτοπλ Αγδπη.---- ὈΣ ἽΝ" 12} Ν]} Θσιδαξυίοωδ σον, Ό.---- Ὀ 5] 
εογμηε 3.--- οὐ Ὁ] τανιφωίηὶ 3: οτὰ. 5.---- οὐ 5] ουπα οΠΙΥ ἴῃ ροβί-εχὶὶς 
ϊεγαίαγε δηά ΝΗ .-- ὉΠ2] οπι. 33 (Ὁ.---- Ἴ)0)}} νέγδα νἱος 3: οτὰ. λ (Ὁ.-- 
ὙΠ) ΔΙέρλ. ἰηΐ. δοϑ. 88 ἃ βυ ρβιϊαϊς ἔος Ὡς δηϊϊς νΌ., ἃ5 30 οἴΐδη ἴῃ (818 

ὍΟΟΚ, ἐ.5΄., 695 85 (τ΄. ϑίδάς, δὲ 2ς1, 626 6); Βεῖα ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ 85 ἃ βυ  ϑιτυϊς 

ἴον ἴπε ἱπαρῆ. τ Υ σοηβεο.--- ΝΥ] Ἰ2ραὴὼΣ Θ.--- ὈπΛΝ2Φ2 -- ἽΦΝ] Ηδυρί 
ἀε]εῖεβ 85 ἃ 3. γα] ἐεχρδῃβίοῃ.-- ἽὉΝ] τε 30 [8αϊ,᾽ 85 Οἢ. 1᾿τῇ 1316 Εχ. 2 
Ὁι. 415. 40 65 αἱ --- ὈΠΝ)Φ2 -- Ὁ. ἀπώλοντο οἱ ἀντικείμενοι τοῖς Ἰουδαίοις 

4: ὕμάαὶϊ Ξιἰρεγίοτες ε55ε σα ῥετιρη οἰ 56 ἀξ αὐνενγεαγὶὶς νἱπαίσαγε 3.--- Ὁ Φ.] 
ϑλ3Δ2...) ϑ. 

2. οι. 2.-- ὈπρῚ -- Ὁπρ)] οἵη. 1, ὦ (εχςο. οϑὖ υπάογ Ἐ): ὑς. 1 30.-- 
ὑ)52] Ρῇ., 88 ἼΟΡ ἰῃ [πε πεχὶ ν., ἰπϑίεδα οἵ ἱπυρί. νι Ὑ σοηβθο., θϑοδυϑς 
ἴθεϑ6 ἐνεηῖβ ἃγα ποΐ 5 βεαιθηΐ ἴο ν. ", Ὀυϊ ἃγὰ ἃ γέσιωμξ η ἀεἴαι} οὗ νῆδὲ 
5 ἴΒετε βίδιεα ἰῃ ζεηεσαὶ.---- ὈΣὙγ0] οὐ. 3..---- Ἰ9ῸΠ] εἰ ἰοεα 3..--- σΥΗΦΙΜ] 
οτα. 3: δυρι ἀεἰείεβ.--- 3202] ὡρῶν (Ὁ.--- ὉΠ ΣῈ -ἰ- οἱ ῥεγφεσιέογες 5μος 
3.--- 205] ὉΠ)02 ττὸ οοὐά. ΚΕ, Ν᾽ Βτ. Β": οὔ. ὁ (εχς. ο3Ὁ υπάετ ἢ, 
Ν δ. 534): αὐτοῖς 1,.--- ὈἽΠΟ ΡΣ 32] φοβούμενος αὐτούς (ῷ: ἐφοβοῦντο γὰρ 

αὐτούε 1, --- ΟἽΠΕ] γογν»ἰάο »ιαρηὐμάὲκὶς φογηι 3..-- ὈΌΡΙΙ 59 Ὁ}} οἵὰ. ὦ 1,: 
Ηδυρὲὶ ἀεϊεῖεβ ἴῃς ψΠΟΪς οἰαυϑε ἔγομι 33 ἴο ὉΌΡΩ 88 δὴ ΠΠ]ορίςαὶ βογῖθ αὶ 
ἐχρδῃηβίοῃ. 

8. 55] παρε εἰ 3: γὰρ : εἰ Ἶ,): δὲ 1,.---- ΓΙ ΏΠ] τῶν σατραπῶν (ὦ Ἐ;: οἵη. 
Ι,.---- Ἀυιο"}) οτ. Τ ζ1.--- πον ὉΠ Ὑ0}}} καὶ οἱ γραμματεῖς (21,31: οτι. 44, 
71, τοῦ.--- Ἴϑου “ΦΝ] οι. 3): βασιλικοὶ (2 1,: γερὶς Ἶ,): οἵη. 44, 71, 1ο6.--- 
ὈΝΦ)0] τϑάδο ὦ: ἐτίμων ΟΊ, Ἐ,.--- Ὀὐ 5.5] όμρε ἘΠ.--- ὉΠὉ -- »)] 

Ηδυρι ἀεἸεῖεβ 88 ἃ 3.γῖθα] Ἐχρϑῃβίοῃ.---- 90] βωῦδλον Φῷ. 
4. ἼΡΌ5 --᾿ 231] οὔ. 1,3 ὦ (εχο. Νὶ 5: 8πις, οϑδὸ ὑπάοτ ").--- 2] -Ἑ οορηο- 

πυνεγανὲ 3.--- Ὁ] φμόι 3..-- ΓΔ] ας, .--- Ἴοὴ ψον ανια φμοφιδ 
πορεΐηπὶς ἐἶμε5 ογεδοεδαὶ 3: προσέπεσεν γὰρ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως ὀνο- 

μασθῆναι (ῷ: ῥγαοερίμρε ἐηΐηι ἐγαὲ ἐἑνιογεηι γερὶς ποριΐμαγὲ Ἐ,: καὶ προσέ- 
πεσεὲν ἐν Σούσοις ὀνομασθῆναι ᾿Αμὰν καὶ τοὺς ἀντικειμένους 1, .--- Μ)»ῊῸ 

σιλο, ὦ: ἔτοτῃ Ὁ (φ΄. [05. 657 ο' 76. 65), ἃ τάτγοῦ ἔογπὶ ἢ (6 58 Πὴ6 

ταςδηΐηρ 88 ῬΌ᾽.--- Πυλτοπ 533] φμοιίάὲε 3.--- Ἰ2αδαλο χσῶν 5 Θ: ἐν 
πάσῃ (τῇ) βασιλεῖς (21,: ἐπ οπιηὲ οἰνίαίο εἼι5 ἘΠ): -ἘΞ αὐτοῦ 44, 74, 76, τοῦ, 

120, 236.---- ΠΥΤΩΥ -- "2 51 οἱ 267 ομγοίογμηε ογα υοἰαδαὶ 3: οτα. 1, Ὦ, ὦ (εχε. 
οϑὺ ὑπάεγ 3): Ηδυρί ἀεϊεῖεβ. 88 ἃ ϑ8ογῖίραὶ ἊἼχρδηβίοηῃ.--- 5512) 2.5] ἴῃ 
4 (ἢ. 1712 δὼ.) ΛΠ, ψΕϊο ἢ βυρρεβίβ ἐμδὲ 5.) τῇδ Ὀ6 δὴ δά]. [ὲ ἰβ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ θεῖο, μονενεσ, ἴο γεζασγὰ ᾿ξ 88 δὴ ἰηΐζ. 805., βίηςς 158 οοηϑβίσιιο- 
[ἰοη 18 βυςἢ ἃ ἑδνοιυγιίε ἢ (πὰ δυΐμοςσ. 

δ-19. οπι. Ἐ;.---δὅ. οτα. 1, Φ (εχο. ο23Ὁ υηάογ Ἐ).--- "2 12. "βιηοῖε δπιοηρ,᾽ 
8ἃ5 7οβ. 1οἱϑ ἃ 5. 2319. 2417.--- 523] οὔ. 33.--- 3.5] ασηα 33.--- ΓἝΏΝΥ ΣΣΥ 
Ἡδυρὶ ἀεἸεῖεβ 88 ἃ ρἷοββ ἀδγίνεα ἔγοτῃ ἴῃῈ πεχί ν.--- 5] εἰ οοοάογωμηξ δος 
3.--- ΓΝ] οτι. 33: 5866 οἡ 85.--- ὈΣ)Χ2] σμοὰ ςἐδ: ραγαυεγαπὶ ζασεγε Ά. 

θ. οπι. :.--- ἸΦ.Φ2] οπι. ἡ (Ὁ: καὶ ἐν αὐτῃ (ὦ.: καὶ ἐν Σούσοις Ναὶ Ἐ 
Ν δ δας Α ],--- 3.27] οὔ. Ν ἘΠῚ, 44, τοῦ 3: Ηδυρὶ ἀεἸ]εῖεβ 85 ἃ ψίοβϑβ.: 
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--- Ὀ5 0.55] οπι. 33.-- ΝΥ] οπι. 3. ΣΙ, ᾧ (εχς. ν “- 5, οϑῦ ὑπάεγ Ἐ): πῆ. δ08., 
85 850 οἔΐοη ἴῃ 1158 Ὀοοϊε.-- ΠἸΝῸ ΦῸΠ] ἑπτακοσίους: 1,. 

7. οπι. Ἐ; τού: ἰγ. αἵϊ. οἱϑς 3. 
8. οτῃ. Ὦ; τού. 
10. οπι. 32.--- ΠἼΦ.»] ῥγ. εχέγα 3: ὑτ. καὶ 1,, 44, τού, (.-- ΝΟΣ 12] οἵὰ. 

206Ὁ:- Αραρὴσ 3: -Ἐ μικὴ ὃ: -ἰ (τοῦ) Βονγαίου 2 1,: -- καὶ Βονγαίον 

44, τοῦ: - Βουδέονυ κ Ἔ.-- Ὑ] τοὺς ἔχθρους 240.--- ὉΠ] ᾿τ. φμος ἐπ 3: 

οἕ. 1, ὁ (εχς. Νὶ 5: 5" Α, οϑδὸ υπάεσ Ἔ).-- ΟὟ" -- 1221] καὶ διήρπασαν (ὦ: καὶ 

διήρπασαν πάντα τὰ αὐτῶν Ἷ,: καὶ οὐ διήρπασαν (: καὶ ἐν τοῖς σκόλοις οὐκ 

ἀπέκτειναν τὰς χεῖρας αὐτῶν ογὖ υηάογ Ἔ: Ομ. τού. 

ΤῊΕ ΚΙΝΟ ΟΚΑΝΊΤΘ ΕΘΤΗΕΕ ΑΝΟΤΗΕΒ ὈΑῪ ΟΕ ΒΘΙΑΌΟΗΤΕΕ ΙΝ 

5ῦϑα ('.-.5). 

11. Ο» μαὶ ἀαγ {6 πμριδεν οἵὐὨ ἱμοϑδὲ σἰαὶμ ἐπ ὅμδα {16 ζογίγες 5 
οσαγης ἰο ἐμ6 ξηποιυίξάρο οἵ ἐμὲ Κίηρ.) Δορσογαϊηρ ἴο Εἰ. [6 Θμθ 65 

οὗ της [εν τεροσίβα ἰἴ ἴῃ ογάεγ ἴο ἴυγῃ ἴῃς Κίηρ ἀραϊηϑιὶ ἰμ6 [ἐνν8. 

1 90, ἴεν ἴα!]εα ἴῃ {Πεὶγ εβοσί. 

12, Απὰ ἐμ Κίηρ βαϊά ἰο Ομδομ Ἐξίδμον, 1 ϑμδα {διε 7ογίγεοςς ἐπε 
ὕες μανὸ εἰοά απᾶ απηαϊοά τοὺ νιον, [ζ᾿ -Ἑ οἰ εἔταΐῃ5. οὗ 
(ἢ6 βεδα οἱ Απ,δ]6κ,] αμὰ αἰ5ο {6 6 δοης οἵ Παπαθ. [πώ ἰἢ6 γεσί 

οἵ {1:6 Κίηρ'᾽ 5 ῥγουνΐηοος ιυμαὶ πανε ἐπον ἀοπεῦ [Μερ. τοὺ - ΤΏΘα 

σδΔΠΊ6 8ἢ δηρεὶ δηα ϑπγοΐα αἷπὶ οἡ ἴΠ6 τηου.}] Ὁ ἰάοα ἰ5, ἢ δ5 

ΓΊΔΗΩΥ͂ ἃ5 σοο τη δᾶνε Ὀεθη ΚΙΠ]6α ἴῃ [μς ραϊδοο- χυδτίεσ, πον ναϑβὶ 
τηιιδί πᾶν Ὀδθη ἴῃς 5ἰδιρῃΐεγ [Πγουρῃουΐ {Π6 οἴρῖσο. Τῆς δά- 

ἀϊοη οὗ Μερ. ἀϑϑαμηθϑ ἰδὲ ἴΠ6 φυσϑίίοη 5 ρὰϊ ἢ ΔΏΡΟΙΣ, Δη4 ΟἾΪγΚ 

Ὀεσαιϑε οὗ βυρεγηδίιυγαὶ ᾿ἱπίογνεηϊοη ἀοθβ ἴῃς Κίηρ σἤδηρε ἢϊ5 

πλϊπ ἀπα δϑκ Εβίῃοσγ ψηῃδὶ τῆογο 5ῃ6 ψγῖβῃθβ. ΟΥὨ [ἢΪ5 ἔπεσε ἰβ πὸ 
ἴτᾶσα ἰῃ (ἢ οτἱρῖμαὶ. ΧΟΥΧΟΒ {Π|65 ἴο ρεαβθα Εβίῃεγ ΌΥ 5ῃονίησ 

ΕΓ ΠΟΥ ὈΓΘοΙ οὶ ΠῸΓ ἀδϑίγα ἢδ5 Ὀδθῃ σδΙτὶθα ουΐ, δἀηα ἤδη ῥγο- 

σρϑάϑ ἴο ἱπαυίγε ναί πλογα δῆς ψνδηίβ.--ἰ44 - Απηα ἴῃς Κίηρ ςαἱὰ 

ἴο ΕβίΠο6γ,] ΝΝοιυ τυπαίευνεν ἐπ’ γ γεψμδοί 15 σηαϊ δὲ ργαγεα ἐΐμξε, απὰ 

ευπαίευεν ἐς οἰ ἐν ρεϊμίοπ σμαὶ δὲ ἀἄομ4.} 866 οἡ ς" 4). ὍΤδὲ 

Κίηρ 5 50 ΜῈ]}] ἀἰβροϑθεὰ (ῃδΐ ἢ 15 γεδαγ ἴο στδηΐ Εβίῃεγ ρβουτηϊβϑίοη 

ἴο πΠηᾶϑβᾶοῦα ἃ ἴθ ΤΟΓΕ {Ποιιβδη 45 οἱ ἢϊ5 Ρεγϑίδῃ ϑιι  ]θεΐβ, "ἢ 5ῃ6 

8665 δὲ ((΄. 8"... 

138. Απά Εξιμον δαϊά, 171] δεοηις ροοά ἰο {6 Καὶ ρ). 866 ου 1"".-- 
12 Ἡ δὲ ργαμίεά ἰο-τεογγοιυ αἶδο ἰο ἐπι σις ἐπαΐ αγε ἡμ 5ε5α [ὁ αοἰ 

ἐπ ἀτοογάσπες ιὐὴϊΐ {π|6 ἰατυ οὐ ἰο-4αγ [ὦ - Ὀγ Κοορίηρ ἃ ΠΟΙ άΔΥ 
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δῃἃ τα]οϊοϊηρ 85 οὐρῃΐ ἰο θῈ ἀοηδ οἡ ἃ ἰδγηοιιβ 44γ.}] Τῇδ οἜχρὶδ- 
ῃδίίϊοη οἱ ζδ' ἰ5 ᾿πδα τ 55 016, σδ'ποα ποίῃϊηρ ἢ85 γεῖ Ὀδθη βδἱα οἵ ΔΩΥ 

Ἑςοἰε τδίίοη οὗ [δ {Πἰσγίθθητἢ οἵ Αὐδὺ 85 ἃ μου (ψ'.. ν. "7). 15 

αοοογάαπος ιὐδ ἢν “6 ἰατυ οἵ ἰο-ἀαγν στ ΟἿΪῪ πηεδη ΜΠ ἃ 5 δι σϊοΓ, 

ΒΌΟἢ 85 85 Ὀδθη ρεγηεα ἰο-ἀδν (ς΄. 8:: 95.195); 50 [05., “Τὸ ἰγϑδῖ 

{ΠΕἰσ σουηδί πἰηρσ ΘΠ 6 Π1165 ἰῃ 16 58Π16 ΤΏΔΏΠΘΓ.᾽) ΕῸΓ [Π15 ΠΟΙΓΙΌΪῈ 

Τααυοβῖ Πηο ᾿μι5ι|δοδίίοη ση Ὀε οι πα. Α βεσοηά τηδϑϑϑογα νγ85 ἴῃ 

ΠΟ 86η56 8 δεῖ οἱ 56]{-ἀεἴξδηςε, δηςε 16 Ροννεσ οὗ ἴΠ6 ἘΠ 6 Π1165 οὗ 

{με [εν δά δἰγεδάυν δε Ὀγοόκθη ὈΥ ἴῃς ἐνεηΐβ οἱ ἴῃς {Π]γίθε πη ἢ 

οἱ Αὐἀᾶγ. ΤῊΪ5 5ϑῆοννβ ἃ τηδ]ρτιδηΐ ϑρίγιΐ οὗ γενθῆρα τόσα δκίη ἴο 

(δε τοδοπίηρ οὗ (με Ταϊηλια (6.5., ἰῃ Ὑταςοῖ. “ΑΠοάα Ζαγα) ἰδ ἴο 

(86 ἰδδοῆίηρ οἱ [Σὰ ΟἿ. Οτ Ἶαν, 566 1τ3.--.-ἱ μὰ ἰοἱ ἐμόν παηρ δε 

δοης οΓ7 Ηαπιαπ πον ἰδ ραϊϊοιυ5)], ΑἸ ΠουρΡἢ (ΠΟΥ πᾶνε αἰγεδαάν Ὀεθῃ 
ΚιΠ]εἀ, δοοογαϊηρ ἴο νν. 1:5. Τῆς νεηρδδῆςς οἱ βίου ρυγϑαθβ 

[Βεπὶ ὄνθῃ δἴζοσγ {Π6 Ὺ ᾶἃγὲ ἀεδά. ἵνε πιιιβῖ ΒΌρροβε ἰῃδὶ {Πεὶσγ θοά ε5 

ΔΥῸ Ξι5ροπαθα ΜΠ {Ποῖγ [Δ Π6γ᾽5 (719 81), ἴῃ ογάογ ἴο σομηρϊείς {ΠῸ 

ἀερταάαίϊοη οἵ (6 Ὠοιιϑε οὗ Ηδιηηδη δηὰ ἴο ϑεγνε 88 δὴ δα οῃ δ] 

ψΥΑΓΗΪηρ ἰο [Π6 ΘΠΟΠ65 οὗ {πε [6νν5 (τύ. τ 5. 3119; Ηδγ. "1. 12ς; 

νὶ. 320; νἱῖ. 238). 

14, Απὰ ες Κίηρ σονρηπαπάεφα ἐμαὶ ἐμπιὶς ἐμομά δὲ ἄομε, [705.""Ὁ 
Ἔ Ὀδοδυβε 6 νν88 ὉΠ40]6 ἴο ἄδην Εβίποσ δηνίῃίηρ,) σμα α ἰαιυ τυας 
είνερ ομέ [246 -Ῥ οἡ ἴῃς ἰουγίεεηϊἢ οἱ Αάἀδγ, ἀπά {πεν δον 20Ὸ 

ΙΏ6η] ἐπ δμ5α.} 866. οὔ 3:5. Τῆς σοιῃρ αϊθδηΐ Κιηρ ἂἱ οὔςθ 

55.165 ἃ Ὡ6Ν δαϊςί σταηίίηρ ἴῃς ἴννο ρΡοϊηΐβ ἴηδίὶ βίο τεαμδβίεα, 

ΠΑΠΊοἶγν, ΔΠοῖΠοῚ ϑἰδυρῃίεγ οὗ ῃἰβ Ρεγϑίδη 50] εοί5, πα [6 Ὠδηρίηρ 

οὗ (ῃ6 80ῃ85 οὗ ἢἰβ5 ἔοσηδσ {τὶεηαὰ. Νὸο ᾿ργο δ ΠΥ 15 ἴοο στεαῖ 

ἴογ 115 δυΐίμοσ. Τῆς ποχί ἵνγο οἰδιιθθθ ϑῆονν Ποὺ [15 ἰᾶνν ννὰϑ 

δχεουῖεα.---ϑδὸ ἐμδγ μπαπροά {6 ἰ6ἢ 5055 οὐ ΠΙανιαη [Π(οα 4. - ἀροη ἰῃς 

θ41}1ονν5.] 

[Φ! 55 -ΟΕΑπαά 1ἢ}]5 ἰβ ἴῃς οσγάεσ ἰῃ Ὡς ἢ ἸΠΕΥ γεγο ἤδησεά ἢ Ηδιηδη 
{Πεὶγ ἔαῖ μεσ οὐ {Πς χα]]ονβ  ΏΙΟἢ Ηδπιδη Πδα ργεραγοα ἔοσ Μοσγαξοδῖ:--- 

115 μΒεϊψῃί 5 σο οὐδ 8. 11 ννᾶβ ϑεῖ ἴἤγθε σὰ 115 ἀδερ ἰπ (πε στουηά, δηά 

Ῥαιβῃδηάδιίμᾷ ννᾶβ 48 οὐ ]15 ἄρον ἴῃς στοιυηά, ἀπ Ῥαγϑῃμαπαάδιῃηδ τνᾶ8 

δδηρεα ἴῃ ἃ 858ρᾶςε οὗ 3 ουυδῖῖ5, ἀπά Ὀεΐμννεεη Πἷπὶ αηα Ὠδὶρῃόη ννὰ8 ᾧ συ]. 

Ῥαϊρῃδη νγὰ8 δηρεα ἴῃ ἃ 5ρᾶςε οὗ 3 συ 115, δἵ ἃ ἀϊἰβδίδηςε οὗ ὁ συ ὶϊ ἔγοπη 

᾿Αβϑρᾶιῃᾷ. ᾿Αβρᾶϊιμᾷ ννὰ8 ἤδηρεᾶα ἴῃ ἃ βρᾶςε οὗ 3 οὐδ] 15, αἱ ἃ ἀἰβίδηςς οἱ 

ὦ εὐδὶϊ ἔγοπιὶ Ρόγδιμῃᾷ. Ῥόγδιμᾷ νγὰ8 μβδηρεα ἴῃ ἃ βϑρᾶςβ οὗ 3 ουδ]ῖ5, αἵ ἃ 

ἀϊβίαηοε οἵ ὁ εὐδῖϊ ἔτοπι ᾿Αάα!γᾶ. ’Αάαϊγᾶ ννᾶβ βαηψεὰ ἰῃ ἃ 5ρᾶοε οὗ ἰῆσες 
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οὐδ έϊ5, αἱ ἃ ἀἰϊξίαπος οἵ ὁ συὉϊ ἔγοπι ᾿Απάμᾶιμᾷ. ᾿Ατάμᾶιμᾷ τταβ βδηρθὰ ἴῃ 
ἃ βρᾶςε οὗ 3 οὐ 15, αἵ ἃ αἰβίδηςε οὗ ὁ σαν] ἔγοσῃ Ῥαγτηδϑῃίᾷ. ῬῬαδγιηδϑμίδ 

ΜᾺ5 Ὠδηρεά ἴῃ ἃ βρᾶςς οὗ 3 ουδὶϊ5, αἵ ἃ ἀϊδίδηςε οἵ ὁ οὐδ᾽ ἔτοτῃ ᾿Ατῖβαγ. 
ἌἈΠϑαυ νὰ8 βαηρεά ἰῃ ἃ 5ρᾶος οὗ 3 οὐδ 5, αἱ ἃ ἀἰβίαπος οὗ ᾧ συδῖς ἔγοσῃ 

᾿Απάδγ. ᾿Αὐάαγ νγαϑ πδηρεὰ ἴῃ ἃ βραςε οἵ 3 οὐδ (5, αἵ ἃ ἀϊξίδηςε οἵ κὶ ευδὶξ 
ἔτοτῃ Ναγζᾶιῃ!ᾶ. δναγζᾶιῃᾶ ννᾶ5 δδημεα ἴῃ ἃ 5ρᾶςς οὗ 3 εὐ δ᾽115, αἵ ἃ ἀϊδίδπος 

οὗ ᾧ οὐδ] ἔτγοα Ηδίηδη. Ηδιηδη ννὰ8 ἤδηρδα [ἴῃ ἃ βρᾶςε οὗ 3 σι 115, δπὰ 

δῦονε δὶβ μοδα 3 οὐδὶῖ5 ψεσγα Ἰεΐ, 80 ἰῃδι [Π6 ὈΙγάβ τηϊζῃϊ ποῖ οὶ οἵ 11. 
[δ' -- Απαὰ Ζεγεβὰ βεὰ ἢ 7γ0 βοὴ8 ῆο ψεγε ἰεξ το Ηδπηδη, δα ΠΕῪ 

εδιπθα {πεῖν ἰνίης ΌΥῪ Ὀδοοπλίης ἀοογίκδαρογβδ, δηαὰ 4ϑο ϑῃϊσαεβῃς, ἰΒς 

8006, ᾿ν845 ϑἰαίη υνἱἱἢ (Πς6 ονογά, δὰ τοϑ ϑοῆβ, ῆο ψοσὸ συ ]οῖβ ἴῃ ἰδ 6 

ΚΙ 8 5ίγεείβ, ἀϊθδὰ ἢ (86 σοο τηδη βἰαίη ἰη 50584.] [ζ3 -᾿ Απὰ νῇδη 

Μογάροδὶ σὰπιθ δηὰ εδὰν Ηδπιδὴ δηα 8 50ὴ5 δαηρίησ οἡ ἴδε ρα ]]οννβ, 

ἹΜοτάεοοδὶ δα ἀγεββεὰ Ηδιηδη ἰἢυ5: Του ἱμουρμίεβι ἴο ἀο δν]} ἴο 186 
Ῥθορίο οὗ ἴδε δουϑε οὗ [5γδεὶ, δι Ης ψῃο Κπονείῃ [πὸ δά άδη [Ὠΐηρπ πὰ 

πε Ἰδουρῇίβ, δῖ Ὀσουρῃῖ ἴὮγ ρ᾽δῃ ὑροὴ (ὰγ μεδά. Ὑμου ναϑὶ ἀο- 
βἰγίηρς ἴο Κὶ]1 υ8 δηὰ ἴο γείηονε 8 ἔσοπλ ὉΠ 66 ἴῃ6 σὶηρβ οὗ ουὖσ Ηδάνθη)ν 
Ἑαῖμοσ. Νον [ΠΟῪ ἃγὲ ἰγϑδίϊηρς (Πδς6 50, δῃὰ δῖε βδηρίηρς ἴδε ψ] ΤΥ 
8005 ὑπάεγ ἴὮΥ ννἱην.] 

16. Α4πώά {6 εις ἐμαΐ τὐεγε ἐπ δμδα αϑϑοριδίοα αἰ5ο ὁπ ἐ36 7ομγ- 
ἐεεμίμ ἀαγ οἵὨ ἐκ τορι οὗ 4.΄4αγ.} ἴῃ (5 νὰν ἴῃς δυῖμοσ 5εε 5 ἴο 

εχρίδίη ἴῃς δος ἰῃδὶ 'π ἢἷ8 ἀδὺ ἴῃς οἰ 7ενν8 Κερί ἴῃ6 ἰδαϑί οὗ 

Ῥυγίτα οἡ ἴδε δ[εοηἢ οὗ Αὐἀδγ, ἰηϑίεδα οἱ {Π6 ουσίοεοηίῃ, (ἢς ἀδΥ 

οὈϑεγνθά ὉΥ ἴῃς σουπηίσυ [6 ν8 (ς΄. 9'"5). Ηἰδβίοσυ ἤθσε δγίϑεβ 

ἴγοτῃ ουϑβίοπι, ποῖ συδίομῃ ἔσογῃ Ὠϊβίοτυ.---ὐ ὦ ἐλεν οἴει ἦη ϑμεδα {πγέξ 

μμμαάγεά »ηοη [ζδ -Ἐ οἵ (μ6 Βοιιβα οὗ Ατηδὶ}ῖκ,] μέ οη ἐμις ῥίμμαθγ 
ἐμόν αἷά ποὶ ἰαγ ἐμοὶν μαπάς.} ὅε6 οἡ ν. "9. 

11. οὔ. 1, Ἐ,.--- ΝΥ Ὁ.}»2] οὔ. τοῦ.-- 1.25] οπι. 3 ὦ (εχς. ν “: ", οδὖ 
η ον Ἔ).--ττ ἼΘΟΣ ν)0] οπι. 52, ο3Ὁ. 

12. οτῃ. 32.---- 5905] φωΐ 3.--- ἀγονῦ] οπι. 3,.--- πϑ05] οὔ. 1,0 (εχε. 
Ν οι δπῖς, οϑὸ ὑπάοσ Ἔ).--- 27) 1Φ.Φ] οἵη. 1.: Ηδυρῖὶ ἀοϊείοβ Π"2.--α 

ὈΣΉΝ ὩΣ] ἀπώλεσαν οἱ Ἰουδαίοι (ῷ: πῶς σοι οἱ ἐνταῦθα (ἐνταῦτα ἡ το, 
τοϑβὸλ) 1,.--- Ἴ2ΝῚ]) οὔ. 1, ὦ (εχς. Ν δ. 5ιπιξ, οτὸ ὑηάογ 3): Ηδυρί ἀε]οῖες.--- 

107 -- Φ ὉΠ] οὔ. 1.,.- ἸῸΣ -- ΠΝῚ] οὐὰ. Φό (εχο. Ν ο' διπς οϑὸ ὉπάοΥ ").--- ἽΝΦΣ 
ΓῺ 0] ἐν δὲ τῇ περιχώρῳ (χῶρᾳ ΑἹ) ὦ: καὶ οἱ ἐν τῇ περιχώρῳ ],.---- ὙΠ] οἵα, 

3200, ᾧ (οχςο. 9ο3Ὁ ὑπάογ Ἐ).-- ἸΦῚ' Π] σμαπίανι ῥιίας ἐος ἐχέγοετγε ἐξάφν 3: 
τῶς οἴει ἐχρήσαντο (κέχρηνται κκὶ ο. " Α) : κέχρηνται 1,: -ἰ καὶ εἶπεν ὁ βασι- 

λεὺς πρὸς Ἐσθήρ 44.--- 1] ΟΠ. 1 54 ςοαά. Καὶ Ε, 30Ὁ.--- π1 -- εηὰ οἵ ν.] 
οι. 1, (τ΄. 83 εηα).---- σῦν 9] ἀξιοῖς -Ε ἔτι (5: ῥοσίμϊας -ἰ- ἴα 3..--- ΡΝ ὴ 

ὦ: καὶ ἔσται (ὦ: οῃι. 3.--- 9] οπι. 33.--- πον3-- εηά οὗ ν.] οτι. ὦ 
(εχο. οϑὺ υπάογ Ἐ).-- ἼΡ]7 οι. 33 Ὁ.--- ΦΡγ ὦ βενὶ εδεαηι 3: ὡῶσιωδ. δ. 
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18. οι. 21.--- 2.0 -- ὉΝ] οπι. (Ὁ 1,: τῷ βασιλεῖ : αὐτῷ 44: ἐὰν τῷ βασιλεῖ 
φανῇ οδὸ υπάοτ “.---Ὁ οι. αὶ ΟΦΙ,.--- Ἰσϑ ἽΦΝ] οπι. ὦ (ὦ (εχο. οϑὸ 
πες 3): οῦς ἐὰν θέλωσιν 1,.---- ΓΥΦ}»Ὁ] χρῆσθαι (ῷ: ἀνελεῖν 1,.---- ὈΥΝ ΓΙ] 

ἰλυοοι φεὶ Φ: ὡσαύτως : καὶ διαρπάζειν 1,.---Υ̓Ρῇ -- ΤΙΝῚ] οἵα. 1, (σ΄. 

87 ἐη4).--Ὑρῦ Ὁ}} οὔ. ὦ (εχο. Ν ο- ", οϑὸ ὑπάογ ὅ). 
14. οπι. Ἐ τοό.---- ὯΝ] καὶ ἐπέτρεψεν (ῷ: καὶ συνεχώρησεν Ἱ,: ἐπέστρε- 

ψεν ν ,-το 505 -- πὰ οἵ ν.] οἱι. 1..--- 19] οπι. ὦ (εχς. οϑὐ υὑπάεγ Ἐ).--- 

ΓήΡ. 50] ΝΊΡΆ. ἰῃῇ. Βεγα ομ]Υ ἴθ θοοΚ. ὙΠε Οαὶ ἰπξ. 5 ἴῃς τερυϊαγ σοη- 

βίσγυςτίοη.--- ἸΩ21] καὶ ἐξέθηκε(») Οζ.---- ΟὝ] τοῖς Ιουδαίοις (6: -᾿ τῇ τεσσαρεσ- 
καιδεκάτῃ τοῦ ᾿Αδὰρ καὶ ἀπέκτειναν ἄνδρας τριακοσίους 216.--- 1Φ1Φ2] τῆς 

πόλεως (ὦ: οπη. Ν Ἔ.-- ΓΦ» ΣΙΝῚ] τὰ σώματα (ῷ: οπι. Νὶ ".-- χω κρεμάσαι : 

Ἔ γραῦν» Καὶ 147, 1τ8ο; Εὶ 443, Ὁ, 240. 
1δ. οι. 1, Ἐ!.---- ὈΝ 55] Ὀν τσὴ Ο.-- ἼΦΝ] οπι. 3, ὥ.-- ἸΦΊΦΩ 1] οπι. 71. 

-τ ὍΝ2 Ὁ)] οπι. Φ (εχο. 9ο23Ὁ υπάοσ Ἔ).-- ΟΝ -- Ὀ9.22] (Σ. αἵϊ. ΠῚ, ν. 16, 226.-- 

στ] με. σι 9: οπι. ὦ (εχο. ν ἘΝ “5, 930 ὑπάεσ 3).---- ὙἹΝ] οὐ. ὦ 
ν Ἐ.-- ἸΡῚΟ3 ἢ οἵ. ὦ (εχςο. Ν 5. διαὶ οϑὖ ὑηάσογ Ἐ): - οἱ Ιουδαίοι Ν “5. 5 τις͵ 

οϑδὸ υπάογ -- .- Ὁ) -- ΠΙ221] καὶ οὐδὲν (οὐθὲν Α) διήρπασαν (ὦ: καὶ οὐθὲν 

διήρπασεν οὗ ὑπάετ -:- : -ἰ καὶ οὐκ ἐξέτειναν τὰς χεῖρας αὐτῶν εἰς διαρπα- 

γήν οτὸ υηάετ ᾿. 

ΤῊΣ ΟΒΙΟΙΝ ΟΕ ΤῊΕ ΤΥΟ ῬΑΤῈΒ ΟΝ ΝΗΙΟΗ ΤῊΕ ΡΕΑΒΤ ΟΣ ΡΌΕΙΜ 

15 ΚΕΡῚ (:5-1"). 

16-175. Νοιυ “}ι6 γεεὶ οὐ ἐπ σις ἐΠπαΐ ΄τὐεγὸ ἣη 4:6 Κίηρ᾽ 5 ῥγου- 
ἑποος μαά απϑεριδίεα, απὰ μαά εοἰοοά (ον ἐμεὶγ ἰ7ὲ, ἀπά μαά γεΞίοά 

ονι ἐμιοὶγ σἐπερεῖος, σπὰ μαά 5ἰαΐμ απιοηρ πεῖ 7065 ς,οοο μι 

[5! -- οἵ [ῃ6 Βοιυιβε οὗ Απιδὶεκ], υϑδοι ἰαγίηρ παπάς ὁπ ἰδι6 ρίμπάον, 
οη ἐμ ἐἐγίοογενι ἀαὉ οἵἩ ἐδι6 πιομέδι οὐὁἨ Αάαν []ο5. : -᾿ τὴς 5]διρῃϊεῦ 
ἴοοκ ρΪδςε] [ζ: Ἐ ἀιηοηρ ἴπε ἀδοοθπάδηίβ οἵ Αμμδὶ]εκ ; [75 - Απά 
[Π6 τηδη οι ἴἢ6 [ενν5 ΚΙΠδα ἴῃ ϑιι5α ογα ἴῃς ΘΠ 6 ΠΊ165 οὗ ἴϑγϑεὶ, 

ὙὯ0 54ἰά ἰο [ἢ6 ΠοιιδῈ οὗ 5γδοὶ, ΝΠ Πἰη ἃ ἴενν ἀδγϑ ἔἴγοτη πον ΜῈ 

ΨῚ1 ΚΙ] γου δηα ἀδϑῇ γοὺυγ σπ]άγεη ὑροη ἴῃς στουηα.] ΤΠΪΐδβ ν. 

ἄοε5 ποῖ σοηίηυ8δ ἴΠ6 παγγαῖϊνα οὗ ν. 16, θυιξ 15 ἃ ΒΡ ΘΠ πίδγΥ 

βίδίεχηθηΐ ἰῃ γοραγὰ ἴο [6 Ἔνβηίβ οἱ ἴῃς {Πἰτίθθητῃ οἱ Δάδγ δἰγεδαν 

τοἰαἰθά ἴῃ νν. 3". Ηδηςε [Π6 ἴδῆβθϑ ἃΓ6 ὈΓΟΡΟΥΪΥ γοπαεγοα Ὀγ (ἢς 

ΡΙαροσίοςι. Οπ [ἢὰ ΡὨΓΑΘΘΟΪΟρΡΎ, ο΄. 8: ὅ- 9". 5.16. Τῇ ΡἤΓΑΘ6 

δἰοοά 7ογ ἐποῖγ [ἴδ 15. τα πδη δ Πν τερεαϊεα ἔγοπὶ 8::, δ ποι ρῇ, 

Δοςογάϊης ἴο 8:1 93, (Πογ δηοουπίεγεα 11{{|6 Ορροϑβιίΐοη. ΤῊδ Πα 

[ἴΐοτα, ἴῃαὶ 7ς,οοο τπθη ψνεγε Κι}|6α, σοηΐδ!η5. δὴ ᾿ἱπουθα ὈΪ]ν ἰασρα 

ΒΌΠΊΡΕΓ. (ὦ σἤδηραβϑ ἰΐ ἴο τς,ϑοοο δπὰ 1, ἴο το,οῦ. Τῇδ οἶδιβο, 
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απά οἡ ἐμὸ ρῥἰμπάον ἐμὸν ἀϊα ποΐ ἰαγ ἐπεοὶγ μαμάς, 1ῖ5. ποῖ (ῃς ςσοη- 

οΪυδίοη οὗ 1ῃ6 ϑϑηΐθηςθ, ἃ5 ἰπ6ὸ Μαβϑογοίίς αἰνίϑίοη οὗ ἰῃ6 νϑῦϑθϑ 

βιρραοβίβ, δαὶ 15 ἃ ρδγεηςεῖςαὶ γαπλασκ ϑοραγδαίίηρσ (ῃ6 ν γθ5 οἱ 

ν. 16. ἴσο {π6 δανεγρὶαὶ οἰδυθε δὲ 1η6 Ὀερίηηίηρ οἵ ν. 17, οπα ἐκε 

ἐιἰγίοομέμ ἀαγ οὗ ἐπ6 γιομέδ οἵ Αἀαγ. Το [ἢ]5 ἔδυ γ νεσϑο- αν βίοη 

86 ἀπε {πε δα ἀϊοηβ οὗ 05. ὦ: ΑΚ. δηά ΕΝ. 
170, Απά ἐμδγ γεϑίϑά οη {ϊς {ομγίοοηδ ἀαγ.} Νοῖ ἀπι}] τμ6 ἀδγ 

αἴϊεγ ἰῃς σῃϊ σουἹὰ ἴεν Πᾶνα τοβὶ (ο΄. νν. 15:5. 5), δῆς ἰϊ ἰ5 ἃ 

πλϊϑία Κα ἤθη δῖ6ρ., ἔο]ονίηρς ἴῃ6 Μαββογαίς αἰϊνιβίοη, ἰγϑηβδίθϑ, 

“Οη ἴῃς [Πἰγίδθηιἢ ἀδν οὗ ἴῃς τῃηοηίῃ οἱ Αἀδτγ, [ἤδη {πο ἐουπά 

τοϑί, ἃπ4 οἡ πε ἔουτγίεοπῃ.""---Απὰ ἐμὸν νιαάς ἡ [3 -" ἃ Ξοϊεπιηῃ 
οσοδϑίοῃ ἰῃδΐ ἴοσγ 41} {Ππὴθ6 ἴο σοπλα ἴΠΕῪ β5ῃοι]α Κοορ 8ἃ5 ἃ ἀδὺ οἵ 

[εἀ515 8Πη64] α ἄαγ οὗ ϑαπᾳφμείίηρ απ 70γν.} (. 8'1. 

18. Βιμὶ ἐμι6 (σις ἐμαὶ τυογο [3 -Ἐ τλακίπρ [6 5]δυρῃίοι] ἐπὶ δησα 
[ὦ 3) -- τ} ἐογίγε59] μαά α55ενηδὶοα [ζ}᾿ - ἴο σαϊ οἵ τῃε οἰ] ἄτεθη οἱ 
ΑἸ, Δ]6Κ] οὐ 5 ἐεἰγίοοηίμ ἀαν ἀπά οη ἠΐ5 ἠομγίφομίν ἀὯα.], ἃ5 αἰτγεδαγν 
παγτγαϊθα ἴῃ νν. "-19. 15. Ϊὴ σοῃίγαϑί ἴο ἴῃε 7ενγ5 οἵ ἰῃ6 ῥσονίμοοϑ, 

ΨΏΟ δὰ ΟὨΪΥ οπὲ αἀδΥ ἴογ βἰδυρῃίογίηρς {ΠΕΣ δηθιηΐθϑ, (ἤοβα οἱ 

ϑιυ8ὰ δὰ ἵνγο ἀᾶγβ, δηᾶὰ {ῃογείοστε σου]Ἱὰ ποῖ δη]οῦ (μα πΊβοἶνεϑ 

ὉΠῚ1 οὴς ἀδν ἰαίεσγ ἴδῃ {πεὶσ Ὀγείγεη.---αηα ἐμον γεσίθα ομ (5 

βῇοομα; ἄαγ, απὰ νιαάδ ἡ α [3 -Ἐ 5ο]6 πη] ἀαγ}) οἵ δαπφμείδηρ απά 
70γ.}. (ΟἿ. 81: οι. 

19. Τλογέίογε {6 σοιμίγγ ὑειυς, ἐπα ἀιυοὶ! ἐπ μαπεείς οἵὨ ἐδι6 γμγαὶ 
ἀϊδίγίοίς, Κ6οΡ ἐδι6 γομγίφοηεϊ ἀαγ οἵ ἐδε πιο οὗ Α΄ ἀαΥ α5 α 70γ, απά α 

δαηφμεί, απ α ποίίααγ, απὰ α Ξοεπαϊπρ οὐ ἀαΐμέϊθ5 ἰ0ο ομε αἀποίξεγ.] 

Ησογε νὰ πα [Π6 τϑᾶβοῃ ἴοσ ἴῃς ογεροίηρ βίογίεβ οὗ ἴῃς αἰβογεηὶ 

ἄἀδγϑβ οἱ ϑἰδιρῃίεσ. ἴῃ (ῃ6 διυῖῃογ᾽β {πὸ ποτα ννὰ5 ἃ αἰ νογϑιυ οἱ 

ῥγδςίῖίσθ, [6 σουπίτν [ἐν Καοορίης Ῥυγπλ οὐ ἴῃς ἰουγίδοηιἢ οἱ 

Αἀδγ δῃηά {Π6 οἰ 76 νὴ ν5 οἡ ἴῃς δέίδεηϊῃ. ὍΤὨϊ5 6 5668 ἴο ἜἌχρ δίῃ 

ὈΥ ἴμ6 {πϑοῦγ μὲ ἴΏ6 [ενν5 οὗ ἴη6 ῥσγονίῃοεϑ δα ΟἿΪΥ ομὲ ἀδῪ 

οὗ νϑηρεδηςθ, ΨΏ16 ἰμοθα οὗ ϑυ5α μαὰ ἵννοι Οἡ δαηᾳιεί, 566 1"; 

οηἡ Ποίτάαγ, 811; οἡ ἀαϊμίϊθδ, 2. ΤῊΪϊΒ ν. 885 411 [ῃ6 νδὶιια οὗ ἃ 

ἰδγᾶ; ἴὶ 15 ποῖ βυγργδίηρ, [πογείογε, [δὶ ἴῃ [86 Ταϊγηυα 1ἰ ἢδ5 Ρ6- 

σοπηα {Π6 ᾿α5ὶ5 οὗ δη οἰδθογαῖθ μαϊδοῆϊς ἀδνεϊορπγεηῖ. [ἢ δα οη 

ἴο ἴπ6 Ἑςοἰοργαϊίοη ἤεγὰ τεσογάθά, Μ6ρ. 26. ᾿γαβοῦθε5 ἴΠδι [ἢ το]! 

οὗ Εϑί. πχϑὶ 6 τοδα ἰῃ μδιη]οῖβ οἡ {Π6 Γουχίθθητῃ οἱ Αὐδγ, οὐ οἡ ἴδε 

Ργθοβάϊηρ πιαγκοί-ἀἂγ {παῖ [415 οη {π6 εἰθνεηίῃ, ἔνε ἢ, οὐ (μἰγ- 
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το ἢ ; Ὀυϊ [Πδἱ ἰἴ πη ηοὶ Ὀ6 τοδά δαυοσ (ἤδη 1Π6 οἰθνθηῖῃ ΟΣ 

ἰαῖοσ ἴηδὴ ἴῃς ἰουγίεεηῖἢ. ΤὨϊβ γαῖβϑθϑ [ῃ6 αιοϑίίοη, μαι τηᾶῪ 

Ἰερα!ν θὲ τοραγαβα 85 ἃ δδγηϊεῖ ἡ Ασςοοτγάϊηρ ἴο ἤτερ. 4ὖ, ἃ ἰονῃ 

τΠδ νγᾶϑ οὔ ΙΔ} υηνν4}16εα, θα ΘΒ Ὀϑθαι ΘΠ ΠΥ ἢ85 ὈΘΘη βυγγουπαθα 
ΜΠ ἃ ψν4]], 15 5111 ἴο θῈ τεραγάβα 8ἃ5 ἃ ἢδηϊθεί. Α ρΐδσα ψί ἢ 1655 

[δὴ ἴδῃ πῇθῃ ἡ ἤοϑα ΨΠΟΪ6 {ἰπ|6 15 ἀδνοίεα ἴο ὈΓΑΥΘΙ 5 450 ἴο ὈῈ 

ταραγαβὰ 858 ἃ βαπ)οί (ζ΄. ςα).---Κἰφὦ οοὐά. - Βαΐ ἰμοβα πὸ ἄννε]] ἴῃ 
[86 οἰ{ἰ65 ΚΕΟΡ αἷβο ἴῃς δέϊθεητἢ οἵ Αὐδὺ ἃ5 ἃ ᾿ογοιιβ δηὰ ροοὰ ἀδΥ 

ΌΥ ϑοῃαηρ ἀδιης65 ἴο [ΠΕ ποῖ σῃθουγβ.) “ΤὨΪΒ ἰ5 Ἄχδοῖὶγ δὶ ψῈ 

5ῃου α ἐχρεςῖ, Ὀυΐ ἀο ποῖ πὰ ἰὴ 16 Ηερ. [{ ἰ5 ἱπιρὶ δα ἰῃ ν. 5, 

δΔηα οὔσα πιυϑί πᾶνε βἰοοά δἱ {ῃ]5 ροϊηϊ ἴῃ {86 ἰεχίέ. ΥΒεῖμεσ [ΠῈ 

γοδαϊηρ οἵ ὦ ἰ5 ἃ βυγνῖναὶ, ΟΥ̓ 15 ἃ ὨΔΡΡΥ σοῃ]οοΐαγαὶ οδπηεηἀδίίοῃ, 
ἴξ 15 Πρ βϑιὶα ἴο βϑᾶν. [Ιἰ αἰά ποὶ βίδηα ἴῃ (ἢ ἰεχί υϑεὰ ὈΥ 1ῃ6 

ἀοεΐοτβ οὗ (με Ταϊγηυα ; Ὀὰϊ ΤΠ6Ὺ [εἰς (Π6 πηρρϑα οἵ ἰΐ, ἀηὰ Ξυρρ) δὰ 

ἴ ΌΥ ἃ Ρῥγοςδθβθθ οἱ οδϑιιίϑίίσαὶ γεδθοηϊηρ (Μ0Περ. δα, Μέσα; 42, 

Οεριαγα). ΒΥ οἷδες ἴῃε Μηιδῆπα ἴθδοῆθθ γα ἅγὰ ἴο υηαογβίδηά 

Ὀἶδςεθβ (μὲ ἢανε Ὀδθη ϑυστουηαθα νυἱῖἢ ἃ νν4}} δίησε ἴῃ6 ἀᾶγϑβ οἵ 

7οϑθυδ (φ΄ Ὠϊ. 35). ΟἸΠΕΓ δι ῃογι 165 ὨοΙ ἃ τὲ 1ἱ τηθδῃ5 ρ]δοθϑ 

[δῖ Βανε Ὀδθη ογιῆδα 5ἴπος (6 ἀαγδ οἱ Χογχθβ (2). ΤὍΤδε γυὶε 
οἵ (ες Μήέρηπα ρῖνεϑ τίϑε ἴο Ἄεχίθπἀ δα αἰϑοιββίοηϑ ονεσ (6 αιυσϑίίοῃ, 

ΨΥ ὨΙΟἢ οἰ[[65 οὗ Ῥα]θϑίϊηθς ψεσα νν8]}16α ἰῃ ἴῃς ἀᾶγ5 οὗ [οϑῇλδ (τύ. 

Μεγ. Ὁ). 

16. οπι. Ζ:.-- ὈΓΛ ΝΟ -- ἽΝΦῚ] οπι. 1..-- ἼΝΦῚ) οὔ. “νῷ 3,.- ΠΏΝΟΣ ἼΦΝ] 
οπι. 44, τού: οἱ ἐν τῇ βασιλείᾳ : πᾶν ἐν τῇ βασιλείᾳ 248.---- Ὠ) 023] 28 

ΠΟΣΊ τς ςοαά. Κὶ Ε, 3.--- Ἴ)0Π] οπι. Φ: ᾿Αρταξέρξον 71, 74, 76, 236.--- 
δ πΡ.] οἵη. 38..-- ΟΡ] καὶ ἑαυτοῖς ἐβοήθουν (ῷ: ἰηΐ. 408. ἱπϑίοδα οὗ δηϊϊε νΌὉ., 

85 [γουρδουΐϊ [58 ν. ἀηα [ῃ6 πεχί. ΑΔ νεγΥ σοπιπιοη ςοηβίγυςτίοη ἴῃ [ἢ 15 
θοοκ (τ΄. Καυ. ὃ 113 }.).- ὉΨ ΟΣ Ὁ»] οἴῃ. (ὦ (εχς. Ν᾿ ο: ", οῳὖ ὑπάεγ 8).-- 

ΤᾺ)}] ἰῃ. 805. 85 νν. 17.-:,. ΤΠε βἰδίεπιθηϊ {πᾶΐ πον ἢδα γεϑὲ ἔγοτμι [ΠΕῚγ 

δ ΘΠλ165, ΔΙ Πουρσὰ συρροτγίεα ὈΥ 81] (λ6 Κτϑββ., ἄοεβ ποῖ σοπιε ἱπ ἡδίμυγα!ν 

βθείοσε ἴῃς βϑἰδίοπιθηί (Πδι {ΠῈῪ 8]ενν (εἰ γ Ἔποτηΐθϑ, δηὰ ν. 17 ϑἴδίεβ [Πα {ΠῸῪ 
αἰὰ ποῖ τεϑὲ ὑπ] (ΠῈ ἑουγίεθη! ἢ ἄαγ. Ασοογαϊηρ!ν, αἴξεσ (πὸ δΔηδΙΟΩΥ 

οἱ 8:5), Βοτί., Εευββ, α, γϑβ., ΝΝὰ., ΒΒ], ρσοροββ ἴο γοδά εἰ ΠῈΓ 2) οΥ 

ὍΦ)), 'δηαὰ ψέγε δνεηγεά. ὉὍῃε τεδαϊηρ ΓῺ μ48 ΡγΟΌΔΟΪΥ οοπιε ἴῃ 

ἔτοπι ἴπὸ ποχῖ ν. Ἡδιυρί ἀο]εῖοβ [6 γν ο]ς ρῆγαϑθε ὉΠ ΝΜῸ ΠῺΣ 8ἃ5 ἃ π|ῖ5- 
Ρἰδοθὰ χίοβϑβ.---- Υ Ὁ] αδὦλοδο ὦ: ἀπώλεσαν γὰρ (ῷ: καὶ ἀπώλεσαν 1,.--- 

ὉΠ) ΨΦ2] «Ὁ ἴοσ 2 5: αὐτῶν (ζῶ: δυνάτων καὶ Ἔ: οπι. Ι,.--- ΩΌΝ ὈΡΩΦῚ ὩΡῸΠ] 

μυρίους πεντακισχιλίους (ξ: μυριάδας ἑπτὰ καὶ ἑκατὸν ἄνδρας 1, ---- Ὁ) -- 1221] 

καὶ οὐδὲν διήρπασαν (Νὶ “- 5 πε ο1ὁ ὑπάεγ Ἐ Ξξ 886): οπι. 1, Α: Ηδυρὶ αἀεἰοῖο5. 
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171-19. οι. 1, Ζ:.---- 3 -- ὉΝ2] οὔ. 71.--. Ὁ2] οπῃ. ὃν (ᾧ 6΄.--- αν» 9] 
τέσσαρες Α.--- Φ ΤΟ] 2 ἴον ὅ “Ὁ: οπν, (.--- ὙἼΝ] -ἰ φγίνεμς αρμᾶ ονῖρες ἑγέετ- 
“εοιοπὲς ἡμὴ! 3: οτὰ. πὶ Ἔ.--α τ) ὑμ Ζἶο ὃ: οὔ. Α: ἰπΐ. 08. ἀ5 ἴῃ τῃς 
Ργεςβαϊης ν. 80 ἴῃ γββ. ἱπ σϑῆδσγαὶ. ζδ' ἰαἴκεβ 88 ἃ ποι δηὰ ἰγᾶπ3- 
Ιαῖεβ ὉΝΎΦο ΠΛ πη), Ηδαυρὶ ἀε]εῖεβ (8 δηθὰ τῆς [ο]ονσίης πογά.--- 
2] με. .Ὁ σι 9: τοῦ αὐτοῦ μηνός (ῷ.--- ΠΙΟΡῚ] ἸσΡΥΟ ἴῃ βόε οοἀά. Ο, 
3 Ὁ Φ.--- ΠΡΟ] ἀναπαύσεως μετὰ χαρᾶς (ζῷ: ἀναπαύσεως γ1.--- ὙΓΙΌΦῚ 
ΟΠ. 71. 

18. οπι. Κὶ γό, 1τογ, 11ἰ, Ὁ Ὶ, Ἐ τού.--- ὈΛΉΥΥ Δ] ὈΥΥ ΟἹ λὲ 3.-- 
552] ἐπ ἐαάδ νεγϑαϊὲ σιν 38,.--- Ὦ ΦΡ ΠΟΥ) 3] οτὰ. ὦ (εχς. ν “- 5:ϑε, οϑ 
ὑπ ογ Ἐ): -- μηνὸς ᾿Αδάρ οϑ ὑπάογ -:-.-ς ΠΡ ὝἼΝ21 -- επα οὗ ν.] οσῃ. 71.--- 

2 1 οὔ. ὦ (εχς. Ν᾿ ο' δτπς, οὖ πᾶσ Ἐ): τοῦ ᾿Αδάρ 74, γ6.--- [}] καὶ οὐκ 

ἀνεπαύσαντο Β ςς, 74, 76: ἀνεταύσαντοκ ἜΦΥΑΝ ο: Γ: καὶ ἀνεταύσαντο 

οἴμογ οοαα.---- 12 5] οὔ. .-- ΠΡ] τ} Κὶ τγό, Ο: εἰ ἑἀοίγοο οοηπϑίἐεγη 

2: Ἶγον δὲ (ῷ.---- Ὁνν ὙΓΝ] οαι. Φ: -ἰ- φοἰδηρδηι 8,.---- ΓΘ] μετὰ χαρᾶς . 

19. οτι. 1, 3:.--- 19 Ὁ] αἱ νέο 3..---- ὈΛΥΛ05] Ὀὐοσ ΟἹ οπι. 3: ([ἢς Καὶ 

8 ἴο ῬῈ σεδὰ Ὁ) ΟΥ̓ ὈΝΛΡΩ, “6 βεραγαῖεά᾽; [ες Ο, ον 8π, “δα 
ν]Παρετβ.᾽ Ὅς ἡσχί οἴδυθα ΥΩ ΥἽΡ2 ὈΛ2ΦΟ ἰ8 Δη δχαςί ἰσδηϑίδιϊοῃ 
οὗ ΟἿΟΣ δηὰ ἰς ργοῦδοϊνυ, μογεΐογα, Δῃ ἘΑΥΪΥ Ἐχρ  Δηδίοσγυ μἴοβϑ8.--- Ὁ)2ΦΠ] 

“Οδλὰ 5: οπι. ὦ (εχς. ν ο- 5, 936 ἁπάδγ Ἀ).---- ΠΉ ΡΣ γἼ}] ᾿Ζήρϑο δα. 

5: ἱη οῤῥίδὶς πο τεγαδἔς ας υἱ ]ὴς 8: ἐν πάσῃ χώρᾳ τῇ ἔξω (ξ: ἴον οὗ [δ 

Γοπλοΐα Γαρίοηβ, .6., οὗ 186 σοιηῖγυ, ἰῇ σοηΐγαβῖ ἴο ΓᾺΣ Ὁ; “να]εὰ 

ἴονγηβ᾽ (Ὁ 1. 35).--οον ΓΝ] ὦ 5: οὔτι. ᾧ (εχς. οϑὸ ὑπάεγ Ἐ).---- Φ τ"] οπ,. 
Φη ὦ ὦ (εχςο. οϑὖ ὑπάογ Ἐ).-- ΠΩ ΨῸ] οτὰ. Φ (εχο. Ν ο: 5, ο3Ὁ υηάοσγ Ἐ).-- 
πΟΦ Ὁ ΠΟ ΦῸΥ βόπια σοὐά. ΝΙ.-- ὙΠ}.Ὁ] Ἔ οἱ δὲ κατοικοῦντες ἐν ταῖς μητρο- 

πόλεσιν καὶ τὴν πεντεκαιδεκάτην τοῦ ᾿Αδὰρ (-[- ἡμέραν πὶ Α) εὐφροσύνην 

(-ηΞ κν Α) ἀγαθὴν ἄγουσιν ἐξαποστέλλοντες μερίδας καὶ τοῖς πλησίάνΒ ὼ ΣκΑαν 

52, 55, 64, 74, 76, τοϑα, 236, 248, (, ΑἸά. (ἢ 51 χδϊ νατίαιοηϑ ἴῃ τμὸ 

αἱ ογοηΐ ςοαά.). 

ΙΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΈΔΘΤ ΟΕ ΡΌΚΙΜ (95.-:.. 

ΤῊΣ ϑεοίίοη 939-22 Ῥθγβ Ἔν] ἀθῆςθϑ οὗ μανίηρ Ὀδδη ἀογίνοα ἔγοτϊῃ ἃ 

ἀἰογοηΐ βοῦγος ἔγοπι ἴῃ τοϑί οὗ ἴπ6 Ὀοοκ; Ὀυϊ ἴἴ τησϑὲ ἤᾶνα Ὀθθη 

ἐχοοσρίβα Ὀγ {πῸ6 δυῖΐμπογ ἈϊπΊ56], βίηςσα 4}} (Πδἱ ροα5 Ὀεΐογε ἰεδὰβ ὑρ 
ἴο ᾿ἴ. ὙΠΟ δυίμοῦ ργοόρδθὶν Τουπὰ 959-53 ἰὴ ἃ [6158 Ὠἰδίογυ θη 6 

“ἢς Βοοκ οὗ ἴμ6 (Ὠγοηῖο]θβ οἱ με Κίηρϑβ οἱ Μεαϊΐα δηὰ Ῥοχγϑςὶδ᾽ 

(ιο3), ἀπά ψτοῖε 1:- 91" ἴο β56ῖνε 85 ἃ πεν ἱπίγοάιυςίίοη ἰο (Πΐ5 560 -ὸ 

-ἴἴοη. [{ τ1ῃ5 Ὀδοδπα {Π6 νβῃϊο]θ οἵ ἢ15 οὐσῃ ἰπουρῃῖ, δ Βουρῇ 
Ρογτονγεὰ ἔσογη δῃοίῃου ἩΤΙΕΓ, Δηα ΠΊΔΥῪ Ργδοίίοα!]ν 6 ἰγοαϊθα ἃ5 

8} ἰηΐερταὶ ρατὶ οἵ (ῃΠ6 ὈΟΟΚ (566 7ηπγοάμοίοη, ὃ 24). 
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ΜΟΒΌΕΟΑΙ ΟΟΜΜΑΝῸΒ ΤῸ ΚΕΕΡ ΒΟΤῊ ΤῊΕ ΕΟΠΕΚΤΕΕΝΤῊ ΑΝῸ 

ΤῊΕ ΕΙΕΤΕΕΝΤΗ ΟΕ ΑὉΑΒ (99:33. 

20. 4πὰ Μογάεεαϊ ιυγοίο {}ι6 [οἰϊοιυὲπιρ τυογά5]. ΤὨῊΪϊ5 15 ηοΐ δὴ 
δϑϑουίοη ἰῃδὶ ἢς ψτοῖς (ηἢ6 ΒοοΟΚ οἱ Ἐδβί., οσ ὄθνεῃ [Π6 ογοροϊηῃρ 

βϑοϊίοῃ 1«ἴ-0}", ἃ5 [86 δαγν ΟΥ [ἰσ5. σΟΤΩΤΊΟΗΪΥ ἀϑϑιπηθ. Τῆς δα θα 

οἶδιι5ε, αηὦ σε ἰοίογς, ΒηοννΒ (μαἱ ([Π6 {Πἰηρ5 νει 6 ἢ νεσα {πὸ σοη- 

τοηἰ5 οὗ [Π656 ᾿οἰ (6 Γ5, ἃ5 ρίνθη ἴῃ νν. "-, Οὐον. 5, Ώθγα (ἢ15 σεοοπά 

πέδδαρε σι ΟἿΪΥ τεῖοσ ἴο ννῆδί ἔο]οννβ (566 ἢ. 61).---Αν ὦ μὰ 5εηὶ 

ἰείεγς προ αἱ {16 σις ἐμαὶ τὐεγε 1π αἱ 6 ῥγουΐηζες οἵ Κὶπρ 

Χεγχες, ἱμοϑὲ πδα αμὰ πο ζα7]. (Οὔ. 8". 

21. Τὸ εςίαδιίε. ἐὸν πο [3 -Ὁ νῖὰ βοϊθπηη ποποιμ] [ὦ 1, Ὁ 
{Πε656 σοοὰ 44γ5] 1. - ἴογ ΠγΥΠη5 δηα Ἰου ἰῃμϑίεδα οἵ μη δηὰ ρτίεϊ,) 

ἐμαὶ ἐμεν σμοιά εομπης ἰο κοορ ἐδ 7ομγίφεμἦ, ἀαν οὗἉ ἐμι6 τιον οὗ 

Αἀαν αμὰ ἡϊ5 ἠ[ίοοεμί ἀαν ἐπ ευογγν οἱμρίς γεαῦ]. “ΤὮΪΒ ν. δπὰ [6 

πεχί ρῖνε ἴῃς σοηϊοηϊβ οὗ ἴῃς Ἰοίίεγβ. Ασςσογαϊηρ ἴο ν. 1" (ῃ6. εν 

οἵ 1Π6 δυΐῃογ᾽β σορίοη Καρί ραγν (Π6 ἔουγίοοηί ἢ δηα ραγίϊγ (ἢς 

Βέζθθητῃ οἱ Αὐἀδγ ἴῃ πλειλοσυ οἱ ἱμεὶγ ὄϑοδρα; θυ δοσογάϊηρ ἴο (ἢ]15 

Ρᾶϑβϑαρο, Μογάβδοδι δη]οϊηθα ἀροη 41} (6 [εν ἴο Κααρ Ῥοίῃ ἄἀδγϑ. 

ΤὮῊΙ5 ρΡοϊηῖϊϑ ἴο ἃ αἰ εγεηΐϊ δυῖου ψἢο γεβεςῖβ ἴῃς οσυίοπι οἱ ἀποίῃογ 

τερίοη. ,.. 1" βῆοννβ ρεῦῆδρβ ἴπε ουβίοπι οὗ ἴῃς Ῥαϊθβϑιπῖδη [ονν5; 

1815 ν., 1ῃ6 συδίοτῃ οἵ ἴπΠε Εδβίεσῃ [εν5. ὙΤΠα βαοΥ ἱπίθηα5 (6 

ςαἰεργαίίοη οἵ ἴπ6 ἴννο ἀδγβ ἴο θὲ ιἱπἀεγϑίοοα ἰῃ {πε Ἰἰρμϊ οἵ ν. 1", 

Ρυΐ [ῃ15 ἀοδ5 ποῖ [16 μαΐυγα!]γ ἰῃ ἢ ἰδηρίδρα. 

22. ΓΠξε 1:6 ἀαγ75 οἾ εὐιϊοῖν ἐμ σιυς γεσίδά ἤγοηι ἐπιεὶγ Θμ6η}}65], 
ἦ.6., ἴῃ δ οἢ ϑιισσθϑβίνε γθᾶγ ἴΠ6Υ ἃγὰ ἴο σα] γαῖα ἴΠ658 ἀδΥ5 ἃ5 ἴΠΕῪ 

αἰά «δἱ ἢγϑὶ δἱ ἴῃς {ἰπ|ὸ οἱ {πεὶγ ἀδ]νεγαηςς (νν. 115). Τα (Γδῃ5- 

ἰαιϊίοη ας ἐμε ἀαγ5 οἱ ΑΚ. δῃηὰ ΕΝ. 15 διηθίριοιι.--- 4 πὦ ἐδ6 πιοηίξ 

[ὦ - ιμδὲ ἰβ Αἀαγ]) ἐμαὶ τὐας οπαπρεά ζογ {ιν} ὕγοηῃ βογγοιυ ἰο 70} 
απὰ ὕγοηι τηιομγηῖηρ ἰο α Ποϊάα})]. Βεῖογε ἐπ6 πιομίΐι, κ6 15 ἴο θὲ 

ΒΌΡΡΙΙΕα ἔγοπι ἴῃ6 ρῥτγεσδαΐηρ οἰδυβε (ζ΄. 8:1} 0!).---ΤῸὸ κεοῤ {672 

α5 ἀἄαγ5 οὗ δαημφμείϊηρ απὰ 707 απὰ οὗ δεπαΐπρ ἀαϊγ ες 9 ομ6 αη- 

οἱ᾿ο7]. Τῆς Ἄσοπδίσυοσίίοη Ὀοσιη ἰῃ ν. ν: 15 Γεβδυτηθα δἰζεγ ἴΠ6 Ἰοηρ 

Ῥαγεῃίμεῖίοδὶ οἰαιιθα ἴῃ ν. 35. ὙΠῸ ᾿ἰδηριᾶρε ἰ5 δἰπηοϑί θη ς Δ] 

ψἢ (Πδὲ οὗ ν..ν.. ΤΕ 5: Πα γν οὗ (Π15 ν. ἴο 817 οἱ" 17:-.9 4065 ηοΐ 
Ρζονε ἰά επί νυ οἱ δυϊποσβῆρ. Τῆς εβαϊῖοῦ ῆο δχοεγρίβα ἰΐ [Γοπὶ 

[Ὡς (ὨΒτοηίοϊς οἱ Μϑαϊα δπηα Ῥεγϑβία νγἃ5 γα αγ ψ ΤΠ 115 ἰδηριαρε 
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δηἀ [πϊϊαϊοα ἰζ ἴῃ [6 ΕΓ 6 ρᾶγί οὗ [ῃ6 ὈοΟΚ, ψῃϊ ἢ ἢς τηρδηΐ ἴο 
Θ6ΓΥΘ 85 8 ἰηἰτοάποίίοη ἴο ἴϊ.---ἰζδ! -Ε Δα Δ] 5] πὰ ρὲ ἰοίμε βοον. 
ΤῊΙ5 ἰδαΐυγε ἀο65 ποῖ ΔρΡϑᾶγ ἰὴ ἴπε δοσουηΐ οἱ ἰῃς γϑοὶ σοὶ γαίίοη 

οὗ (Π6 ἀδγΥ 9'"-"", ΔΙ Πουρῃ, δοςογάϊηρ ἴο ν. 33, (6 [εαϑὶ ννὰ5 ἴἰο ὈῈε 

ςοἰεγαίεα ἘνΕῪ Ὑδᾶσ ιι5ῖ ἃ5 αἱ {86 {π|6 οἱ 115 ᾿ἰηϑι{]ο0η. 

20. ὈΣΣἽἼΠ ΓΝ] ὈΣΣ ὍΣ ὮΝ Κὶ 244, Ε 486, 3-.--- οὐ ρῦ ποθ δέ 1“- 
ἐενῖς οογῤγεμεηδα τισί 3: εἰς βιβλίον καὶ ἐξαπέστειλε(») 1, ὦ 2; .--- 595] 

οἴω. 3 ΦΈ1Τ,.-- 552] οπι. 59 Φὦ 1,.--- ᾿ἸθῸΣ Γυ0] τῇ βασιλείᾳ ( 1, Ὦ .--- 
ΦΥΦΠΝ] οπι. 3: ᾿Αρταξέρξον (Ὁ Ψ:: Ξέρξον το, τοβϑὸ: Ηδυρὶ ἀεϊεῖε5.--- 

'Υ 5271] ποῖ ἰουπά ἴῃ 11-0}" (ς΄. πη. 97).--- Ὁ55] Ῥί. ἱπῇ. οἵ. Ἐουπὰ 
850 ἴῃ νν. 37. 39. δι. δ Ὀμΐ ποῖ ἰῃ 11-}} (ἡ. Ευ. 41 ΕΖ. 135 5. 1138. 106) 
Α ᾿ἰδίς νογά. 

21. Ὁπ.5}] οπι. (ὦ 1,: 2γ γεδέὴς 3..---- ὈΥΦΡ ΓΝ Ὁ] οτὐὰ. [.: (Ὡς ρου ργαϑίὶς 
ἔοσπὶ ἜἼχργοβϑθβ ἴῃς ΟΠ Υ οὗ ἴῃς δοιίοη.---- Ὁ)) ΓΝ] οὔ. 1,3 ὦ (εχε. 
οϑὐ υπάετγ Ἐ): ο .--- Φ 05] οὐὰ. Ὁ 1,3 ὦ (εχε. Ν δ᾽ 5 πὶ οχῦ ὑπάετ Ἐ).--- 
ὙἼΝ] οπι. Φ ΑΙΙ,: τοῦ ᾿Αγάρ κὶ Ἵ.---- 5] οπι. Ὁ ΠῚ, (ὦ (εχς. ο3Ὁὺ υπάογ Ἐ).-- 
ἽΦ» πΦῸπ) Ἰμα2.οο .--- 2] οπι. ὦ Ὦ 1.: δ}.5 Ὁ.---- πγϑγ-- 532] οἵω. ὦ 32 1,: 
.λλο .λὰ ἃ..0 99: γευεγίενς δε ῥ6γ αηπὸ 3. 

22. ΠΠΌΨῚ -- Ὁ.2.2] οὔ]. [,.--- Ὁ)8.2] Ὁ.)82} Καὶ 1γ8, ΒΕ 278, 11: ἐν γὰρ ταύ- 

ταις ταῖς ἡμέραις (ὦ: ἐν ἀΐδδιες 33.---- ΦΝ οτὰ. Φ (εχς. Νὶ ο- " Α).-- γ0)] εγγα- 
νεγμη Ὦ:.---- Ὁ2] οπι. Φὅ (εχς. Ν᾿ ᾿ς. δ πς, οοὖ πάθον Ἐ): εἰ δεγυαδὲ τεμὶ Ἔ].--- 

ΦῚΠΠ] οπλ. Φ ΠΣ 3: οἵη. 1,9: σεσμεηάμηε πισησεηι ἾΏ.---- ὙΦΝ] οι. 33.---- Ἴ5)] 
σεγίριμς 65, Ἶ,: ἐγράφη κ Α.---- Ὁ55] οτι. “Ὁ: -Ἐ ὃς ἣν ᾿Αδάρ (ᾧῷ (ο3ὃ υπάοτ -:-, 
Α οπλ.).---- 72»2] ποῖ ἐουπά ἴῃ 11:--13.-- 210 -- [2)0] οπι. Ν 9 3Ὁ.--- 219 -- 25) 
οΠΊ. τού, 249.--- ὈΠῚΝ] ὅλον ἀγαθὰς (Ώ: αὕτας Α: ὅλας ἀγαθὰς 44, τού: ὁ λαὸς 

ἀγαθὰς η6: ὅλον εἰς ἀγαθὰς 68, 243, (, ΑἸά.---- ΠΨῸ] γάμων ᾧ Ὦ;.--- ππῸ 

οἴη. ἥὩπῸΨΦ τού.-- πο Φ Ὁ] ΠΟ ΦΌΥ ναγ. : ἐξαποστέλλοντας (ζ: καὶ ἀπέστειλε!ϊ,: 
νΐμενο Ἐ .---- ΤΩ] ἄοηα εἰ ῥαγίες Ἶ,.---- 9. Ν) τασεγάοίέδες ἘΠ: οτα. 1,.---- Ἐπ 8] 
τοῖς φίλοις (ὦ: εἰ α»ιἰοὶς Ἶ2,: οτα. 1..-- ΓΏΓΙΌΊ] οπι. 1. Ἀϊ (ὦ (εχς. ο3Ὁ υηάεσ Ἐ). 
--- 5,52] -Ἑ δἰ ογῥηαπίς εἰ υἱάδμὶς ὮΙ. 

ΤΗΕ 7ΕἾ5. ΑΟΒΕΕ ΤῸ ΟΒΕΥ ΤΗΕ ΙΝ]ΌΝΟΤΙΟΝ ΟΕ ΜΟΒΡΕΟΑΙ (933-). 

23. Απὰ [ζ΄ -ἰ 411] ἐῖι6 ὕες »παάό οτδίονιανγ [33 -Ἐ 85 ἃ 5ο]θηη 
τί ι6] [ζ: -ἙἘοσ ἐπειηβεῖνοβ ἴῃ δαι8] πηθᾶβυγα] ἐμαΐ αὐὐίοῖς ἔμεν καὰ 
δορηη ἰο 40], 1.6., [λ6Ὺ ἀρτθβα ἴο Κααρ δνθῦΥ γὙγϑᾶγ ἴῃς ἀδγ5 (πμαί {Ποὺ 

Πα ͵ι5ῖ σςεἸεργαῖεά.---Α)πμὦ ἐμαὶ τυπίεῖ Μοτγάεσοαϊ μαά ευγμδέομ τορεο 
{μον}, ἃ5 υ5ῖ τοϊαίεα ἴῃ νν. 39-3, ὙΠῸ δα! ογ ἀο65 ποί ποίϊςε ἰῃδϊὶ 
ψῆδὶ τῃ6 7ενν ἤᾶν Ὀδριη ἴο ἀο 9}1-." 4065 ποῖ σοΥΤϑροηα ΜΠ ἢ 

ψ δὶ Μογάεοδί σοπηπιδ 45 ἴῃ 9.5.5. ΤῊ εν πᾶνε σοπίημπεα ἴο ᾿ 
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Κοαρ [μεθα ἄδγβ ἄοντι ἴο 6 ῥγεϑθηΐ {ἰπ|6, ἀηὰ {πο πᾶνε δα ἀβὰ 
ἃ ΠΌΙΏΌΕΓ οἱ γΐοθ5 ἴο ἴῇοβα ργεβοσι θα ἴῃ 9'"-3. ὍΤῆδ πηοβί ᾿τηροῦ- 

ἰδηΐ οἱ ἴΠμ656 15 (ῃ6 τεδαϊηρ οὗ ἴῃς ἘΟ]] οἱ ἔϑι. οἡ ἴῃς ἰεαϑί ἀδγϑ. 

Το ἰμε αἀἰϊδουββίοη οἱ [ες Ῥγοόρεγ ρεγίοσιηδπος οἵ [Π]5 σοΓΕΠΊΟΩΥ 

1ῃςε Ταϊπλιάϊς ἰταοίαϊα ΜΙ ρ Ἡ Ϊ ἴθ γλδῖ ΠἾγ ἀονοίεα. ὍΔ το ]] πγυϑβί 

Ὀ6 τοδᾶ ἰῇ ἀηνγα]οα ἴον 5 οἡ ἴδε οἰθνεηίῃ, ἐν ἢ, (Ὠἰσίθθηιῃ, 

ΟΥ̓ ουτίοοηίῇῃ οἱ Δάδτγ; ἰῃ νν]]6α ἴοννῃ8, οἡ ἴῃς δἰζθθηίῃ. ΑἹ] [5γδο]- 

1165, ἱποϊ απ νογηθῃ, τηιϑί ᾿ἰϑίθη ἴο ἰ. [11 τηδυ θὲ τεδὰ ἰῇ ΔΥ 

ἰδηριαρε {πὶ 5 Κπονῃ ἴο (ἢ6 ΡΘΟρΪβ, δπά ἰῃ Ηβὺ. δηὰ ασ., Ἄνθη 

θη ἴΠ656 ἀγὰ ηοΐ υηἀεγβίοοα (Μερ. τι8α). Ασοοτγαϊΐηρ ἴο Μέρ. γὃ 

{Πεσα 15 ηο αἰεγεηοα Ὀεΐνεθη (ἢς ορϑογνδηςα οὗ ἴῃ ἂν οἵ Ῥυτὶ πὶ 

8ηα (6 Θαῦαίῃ, Ἵχοερί (μδᾶῖ οἡ (μ6 ἴογπλεσ ἴῃς ρῥγεργαίίοη οἵ 

[οοὐ 15 δΙονγεαὰ. Ασοοσγαϊηρ ἰο ἤδερ. δὃ, ᾿ ἴ[ῃ6 ἘΟ]] 5 Ὀδθη γϑδά 

'ἴπ ἴπ6 ἢτϑὶ Αὐδγ, δηὰ ἃ βοοοηὰ Αὐδγ ἰ5 ἰηἰογοδ αιθά, ἴῃς ΕσοὶΪ 

ταιϑὶ Ὀε γτεδα δραίῃ ἴῃ 1Π6 ἰπίογοδίασυ τηοηΐῃ. ΕῸγ ἴῃς {τ 6 Γ ἀ6- 

νε]οριηεηὶ οἱ πε [δαϑί 'π ροβί- Τἰπγθαϊὶς {1π|65, 566 Μαϊίοσ, Ασί. 

ἘῬυΠηι,᾽" ἴῃ υειυΐοῖ, Ἐπογεὶ. 

Δ εῦϑοβ 3.-: ροηίδίη ἃ ὈΠοΐ ἀυρ] σαί δοσουηΐ οὗ Ηδηηδη 5 σοη- 

ΒΡΊΓΔΟΥ ἴμδὶ νᾶῦῖθϑ ἴῃ 50ΠῚ6 γϑϑρεοίβ ἔγομῃ ἴΠ6 δοσοιηΐ ρίνθῃ ἰὴ 

1Π6 ΘΑΓΙΟΓ Ρατί οὗ ἴΠ6 ῬοοκΚ. Ηστγε ἴῃς Κίηρ 85 πο Κπον]οᾶρα 

οὗ Ηδιηδῃβ ρἰδῃϑ; Ὀὰΐ ἤθη ἴΠῸῪ ἀγα Ὀσουρῆϊ ἴο ἢΪ5 δἰἰθηίοη, ἢΘ 

ΠσοΟΠΊΠΊΔΠη645 ἴο Ριυηἰϑῆῇ Ηδπηᾶη. ΤΏΘΓΕ 15 4150 ΠῸ τηθηϊζοῃ οἱ Ε5- 

{Πε6 Γ᾽ 5 ρασγί ἴῃ δνεγίηρ ἴῃ)6 πλϑοηϊεῖ. ὍὙἬΠαβε ἰδοῖβ ἔδνοῦγ ἴῃ νἱενν 

βιυρρεοδίθα ἀῦονο ἰῃδὶ νν. 19-2 τὰ ἀδγνεα ὈΥ 1ὴ6 δυΐποσ ἔγοπὶ Δἢ 

ἱπάδροηαδηΐ ἀοσυχηρηΐ. 

24, ον Ηανιαη, σοη οὕ ΗΠ ανιν ἀαιᾶ, {6 Αραρίίο, {Π|6 ἐπόριγ οἵ 
αὐ ἐμ .]6τ05]. ὅε6. οὐ 4:: 19... αἀ ἀσυϊδεα (ῥία5) αραϊηδί {6 
.7ειυς ἰο απηὶαίς περ. ὅ6εε οἡ 8. 70 απρηὶμαίς ἰδοῦ, ΜὨΪΟἢ 

15 ποῖ ἰουηά [ἴῃ (ες ΡᾶΓγΆ]16] νν. 85 955, δύ ἢδνε Ὀδεθη σορίβα ὈΥ Ππ|ΐ5- 

ἴδε ἔγοιῃ 1ῃ6 δηα οὗ [5 ν.; 50 δῖε. Ηδιυρὶ ἀε]είος (ῃ6 ψογὰ αἵ 

186 ἐπα οἵ {πε ν.--Οὐ ὦ ἢ σαϑδὶ ῥήγ, ἐΠπαΐ ἐδ, ἐδι6 ἰοΐ, ἰο ἀϊδοογβε ἐποηὶ 

απῷὦ ἰο ἀεείγογ ἱμδηι.}] ὅ86ε οὐ 41. 

[Φ: ἘΞ Απὰ πἤδη πιεη βανν Ηδηηδη δηά ἢἰβ 50η5 Πδηρίηρ ΤΠΔΠΥ ἀδΥ5 

Ὅροη {πε ρα]ονν8, {πεν 5814, ΝΥ ἀοο5 Ἐβίῃεσ ἰγαηβρταβα (ἢς σοτηπηδηά 

οὗ ϑογρίυγε ποῖ ἴο ἰοᾶνε ἃ σόογρβε οἡ ἴῃς ρα] ]ονβὴΡ ἘβίΠοΓ δηβννεσοα δὰ 

5814 ἰο {ῃεηὶ, Βεσαυβε Κὶπρ 540] ΚΠεὰ ([πῸ ΟἸΡεοηϊε ῥγοβεϊγίοβ, 15 50Π8 

ὑεγῈ Ὠδηροα οὐ ἴῃς μα] ]οννβ ἔγοπὶ {πὸ Ὀερηηΐης οὗ ὈδΓογ-αγνοϑὲ Ὁ111] 
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(Ὠς σαίη ἔ6}} ὕὑροη ἴμεπὶ, [Παὶ ννὰ5 ϑἱὶχ πηοηῖῆ8; δηὰ ἤδη ἴδε 15 γδο 65 

ψΕηΐ ὉΡ ἴο Δρρϑᾶγ Ὀεΐογε ἴ86 ϑδῃοίυδγυ, με μεδίμεη βαϊά ἴο ἴδει, ΝῊΥ 
86 ἴΠ656 βαηρίηρ ἱμεσεῦ ὍΤὴς 5γ86] 165 ΔΒ ΓΕ δηα 5814 ἴἰο ἴῃ 6πὶ, 
Βεςοδιιβε πεῖν ἔδίποσ 1614 μ8η45 ᾳροη ἴμπε Οἱ εοηϊία ὑγοβεὶ γίος δηὰ ον 

{μεπὶ. Ηον πὰς ποσὰ ἴπθη οὐσῇϊ (86 νοκεα Ηδηδη δηὰ ἢϊβ βοῃβ ἴο 

δὴν ἴογενεσ οὐ ἴδε ρβ] ον, ϑδίησα ΒῈ ϑϑῃεα ἴο ἀεβίσου {με [βγδοῖεβ 
δῖ οης [{π|6.] 

26. 4πηπά τυὐϑδη δ σάπια δεΐογε ἐμ Κίηρ]. (ὦ τεδάϑ, ἀπά ιυλξη ᾿ξ 
σαν δοίογε {μ:6 Κίηρ. ΤἸΤῆδ {. βϑυχ (Γδηϑιαίθα ἡ 15 υπαογοιοοά 

Όγ 3. Ὁ δ' ζ: δηὰ τηδηγ πιοάδγῃ σοπηπι. οἵ Εβίμογ, θυΐ (ῖ5 ἰ5 υπ- 
Πδίυγαὶ, βίης 506 15 ποῖ τῃηθῃςοηδα ἴῃ {π6 σοηίοχί (᾽" 15 (ῃς6 ἰαϑὶ 

ΟΟΟΌΤΤΘΠσα. οὗ ΒΕΓ Ππᾶπ|6). ΤὮϊ5 ϑυΐῆχ, δοσοσαϊηρὶν, πιιδὶ Ὀὲ 

[Δ Κ6η 85 πδυῖΐοσ γοίοιτίηρ ἴο (86 σοπϑβρίγαογ οἵ Ηδιηδη [ι5ῖ πηεῆ- 

ἰἰοπορὰ (58ο Βεγί., Κεῖ, Οει., Μά., δίερ., δ5δ6.). Τῆς ποη- 

τηθηίίοη οἱ Εβί Ποῦ ἴῃ (ἢ15 ραβϑᾶρε 15 δα α!Π 084] ον άθηςα οὗ 115 [1{- 

ΕΥΆΓΥ ἱπαάδρεπάεξηςο.---Ηἰς σαϊά ἦπ σοπμοοοη αὐ ἐπα ιυγηρ 

[ζ: -Ὁ τμαὶ [μῈγ 5μου]ά Ὀ]οὶ ουΐ [Π6 πηεπιογυ οἵ ἴμ6 Βοιιϑε οἵ Απιϑὶοκ 
ἴτοπὶ Ὀθηθδίῃ {86 ἤδανθη8]. ΤῊΪ5 15 ΟΠ ΟΗΪΥ ΒῸρΡΟοΚΞΘά ἴο τηθδῃ, 

με οογημπαμάεά ἦπ ὐγδηρ, Ὀὰϊ [Π6 ἜΧργθϑϑίοῃ 15 ΡθΟυ ΑΓ δηα ἀοα5 

ποῖ οσουγ οἰϑαννῆοσα. [Ιῃ 7" ΠΟ τηθηῃζίοῃ ἰ5 πχδάδ οὗ δὴ δἀϊεῖϊ ἤθη 

Ηδιηδῃ ννὰ5 βοπίεποθα. (ὅ σεδάβ, σαγίμρ ἰο μαηπρ Μονάδεαί. Ά5, 

Με. τηα, ζ", τεδά 5116 δαϊά, ἀπιὰ 6: τοίθσϑ (86 εὐγὴδέπρ ἴο [Π6 σοπι- 
πιδπα ἰῃ Εχ. 17}.-:6. ΤΕ ἰεχί ἰ5 ρρασγθηῖ σογγαρίὶ (566 ποϊο). 

--ἰὶ πῆς ευἱοκοά ῥίαπ ιυὐἰοῖν μα μας ἀουϊδοά αραΐηδὶ {16 7 εις γείμεγηι 

μΡο πὶς οιὐὐμ μεαα]. (ᾧ(,. 8.1 Κι. 25 ΟΌ. 15 5. 7117 (Ὁἡ),.[Σψ.0Ὰ αἰβετγ- 

εηΐ δοοουηΐ οὗ {πὸ ἰγαηῃβδοίίοη δηᾶα οἱ ἰῃε γσεᾶάβϑοῃ ἴογ ἴῃε Κὶηρ᾽β 

βαῃηΐδηςε 15 ρίνθῃ ἰὴ 755: ΤῊΪ5 15 ἃ [τε Γ ἐν άθηςε οἵ {πε ἰΠ γάγν 
ἱπάερεπάδηςε οἵ [5 βεοίίοη.---Α πα ἰοἱ ἐνερ μαηρ πηι ἀπά ᾿μὲ5 δοπις 

μροη ἐπα ραϊϊσιυ5.) Ἀσοογαϊηρ ἴο 7:5, Ηδπιδᾶῃ νγὰ5 ῃδηρβα δίοπε ; 

Δη4 δοςογάϊηρ ἴο 9, ἢ15 5Θ0η5 εσα ποῖ ἢδηρδαά ὉΠ] αἰΐογ (ἢ τηδϑ- 

58 0Γα οὗ {6 τ 21} οἱ Αἀδσ. Ἠδστγε ἴῃ6 μδηρίηρ οἱ με [δῖ εγ δηὰ ἴῃς 

Β0Π5 566ΠΊ5 ἴο ἴᾶΚαΕ ρῥΐἷαςε δἱ ἴῃς 58 Π|6 {{π|6. 

26. Τμεγοίογο ἐδεγν εαἰϊοά ἐδ ἀαγε Ῥηγίνι δεσαμδε οἵ {1:6 παρ ἐἢ 
ἐμὲ ῥηγ Ἡδετε, ἴογ ἴΠ6 Βγϑὶ {{π|6, γγεὲ ἅπα ἴῃ γεᾶϑβοῃ ἴου [ἢ ἴῆϑοσ- 
[ἰοη οὗ ἴῃ6 τοηδγκ ἀρουΐ "7 τηδδηΐϊηρ ἐλ6 ἰοΐ ἸῺ 41 ο"". [Ι{ 5 ἴο 

Γυτγη Ἰ5ἢ Δη οἰγτηοίορυ ἴον βηγίη, [6 νν611- πόννῃ ΠΔπ|6 οἵ (ἢ [δαϑίῖ. 

Οη [ἢ τϑὰᾶὶ] ογἱρίῃ οὗ 115 πᾶπΊ6, 58εὲ6 7ηηγοάμοίίοη, ὃ 28. Τπεγε- 
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7)ρογε]. Τῆς Ῥγεαϊςδίε ψ ῃὶσ ἢ ὈοΙοηρϑ ἴο [ἢ]15 15 ἐου πα δὲ {π6 Ῥορίη- 
ηἷηρ οὗ ν. 3, Βείνεθη [6 ἴννο βίαπαάβ ἴῃ6 ἰοὴρ ρδγεηιῃοίϊςὶ) 
εἶδυβε "5, ΤΠ ῖββ. μάνα ποΐ υπηάογβίοοά (Π6 σοῃδίγασιοη ἀπά 
ΠΟΠΘΘαΊΘΠΓΥ να ΘῸΡΡΙΪοἃ νᾶγίοιβ ργεαϊοδίθϑ δῖε [ῃ6 σοη͵αηο- 

ἰἰοῃ (566 ποίθ). ΔΒέσαμδε οἵ αἰἱϊ {}ι6 τυογάς οΥἉ ἐδ νισδδαρο, [3 -ἰ- ἰμαϊ 
5, [ὴ6 (ἰηρθ (μαὶ ἀῦὸ ντί τε ἴῃ 1Π15 ὈοοΚ,] [: -Ε ἴῃ ογάοσ (Βαὶ 
ἴΠογ ταϊρῃϊ Ὅς Ὠραγὰ Ὀγ 411 [ῃ6 ΡῬθορὶβ οἵ ἴῃ ἤουδβε οἱ 5γαβὶ δηά 

ἰπᾶὲ (ΠΟῪ τπιὶραῖ Κηον]. Τῆὴῖς πιοσδαρε 3. ζθ' ἴ: διὰ την σΟΠΊΠ. 
υηἀεγϑίδηα οἱ ἴῃς ΒοΟΚ οἱ Ἐδί., Ὀυϊ 1ἴ ἰ5 Ἔν  ἀθηιγ (ῃ6 βᾶπιθ 85 

[86 ἰϑθεν το] οη θα ἴῃ ν. "9, ν ΒΙΟἢ 15. σογία ἢν ποῖ [ῃ15 Ὀοοΐ (566 

οἱ ν. 3).---Α πὰ δεσαιδο οὗ ευἱαὶ "εν παὰ 5 τη ἐΠπιὶ5 γεδροοί [δι -Ἐ 
ἴῃ τεραγὰ ἴο (6 οὔβογσνδηῆςς οἱ Ρυγὶπ}]. (866η 15 υϑϑα ἴῃ [6 56η56 οἱ 

ἐχβεγίεηποοα, 45 ἴῃ Ἐχ. το".--- ἀπά δοσαιίδε οἵ εὐλαὶ [ζδι - γὰ5 ἄοπα 
διλοηρς ἴδοπχ ἰῃδὲ νγὰ5 νοηάεγίυ ἴοσ Μοσγαβδοδὶ δηά Ἐδβίμογ, δηά 

(δι {ΠΥ τῖρῃϊ Κηον ἴῃς ἀ6]νεγαηςοα ἢ ]ς}] μαά εονῖς προ ἐδοη1]. 

Τῆς ἰ45ἰ ἴννο οἰδιιϑ65 ἅΓὸ ἃ ἀυρ)ίσαῖα ἰο (Π6 παγτγαῖϊνα οἱ 8:--015, 

27. ΤΊ.ε εις εεἰαὐϊ5}εἀ [δ᾿ - Ἐτῃ6 σἰαίαι6] απ ὦ »ιαάδ 1, σμδίοηι 
αΥν 707 ἐμεριδεῖνε5]. Α ςοπιϊπυδίίοη οἱ ἰῃ6 ϑεπίθμος Ὀερσιη 1} 
ἐμεγείογε ἰῃ ν.3., ὙῊΘ 5ἰδίθπηθηϊ 5 ἃ ἀμ" ρ]ςαία ἰο 9'".--απὰ (οΥ 

ἐιεὶγ ἀεεοεμάαμίς αμαὰ (0 αἰΐ αὐὔοόο τηομίά 7οἷπ ἐποριδοῖυος (0 ἐιεηι 

[ὦ -Ὁἰ 45 ργοβεϊγίεϑ)]. ὙΠῸ δααϊιίοη οὗ ζ5: ρίνεβ [Π6 ἵγι6 56 ῃ 56. 
ΤΠοβα 0 70ἐη ἐποριδεῖνες ἅττα ἴῃ6 βϑϑηθ ἃ5 ἰῇοϑα 0 δέσο»ηξ .7]εῖυΣ 

ἱῃ 8:7, Ηδτζο, 85 ἴπογο, (ῃ6 δ᾽] υϑίοῃ 15 Δη δνϊάθηςς οἱ {ῃ6 ἰαίε ἀδία 

οὗ τὴς Ὀοοϊκ.---ΤἼαί Ἡ ηῆρλΐ ποὶ δὲ γοῤδαϊεα)], ἴκὲ ἴ[ῃ6 Ὁπομδηροα]α 

ἰαννβ οἵ ἴῆς Μεάεβ δῃηὰ Ῥεγϑίδῃβ (1'").---10 σομίημς ἰο 66} ἰδι6δε 
ἕο ἀ4αγ5 ἐπ ἀτεοογάαποε υἷι ἐμ ἰοίίον ἰμαΐ ῥγεοδογίδεα ἐπδηι απὰ ἴῃ 

αοοογάσπος ευἱῇ ἐδ ἰέηι6 σοί γον ἐμέρη), ᾿ἰϊ. ασοογάϊηρ ἰο ἐπεῖν ευυγὴδἕηρ 
απὰ αἀὐοογαΐϊμρ 0 {πιεῖν ἐρις. ΤῊΣ ροβϑοϑϑῖνα ῬγΟΠΟΙΊἢ5 γοίοσ ἴο 

ἄαγε. Το τυγήδέηρ ἰ5 [6 5ᾶ1η6 85 ἴΠ6 ἰείίογς οἵ ν. "9 δῃηὰ [Π6 γιδδδαρά 
οἵ ν. 3, ὙΤΏο “έγιε 5 ἰῃαΐ 5εῖ Ὀγ Μογάροδὶ ἰπ ν. ".---ἰζθι -᾿ Βγ τεδά- 
ἰηρ ἴ[Ὠα Εο]] ἰπ Ηδθῦγονν σμαγδοίεγβα ἰῃ {Π6ῖγ ϑγηδρορῖιθβ ὩΡοη {6 

οἰονθηίῃ, τ ἢ, τσ θθητἢ, δηα ουγίοοητἢ ἀδγϑ ἰῃ ν]]ᾶρθ5, δηὰ 

ἴῃ ἴον 5 οἱ [ῃ6 Ὀγονίηςο685, δηά ἰῃ οἱ{|65] ἡ» δυο δίπρίε γθαγ7]. Ἴδα 

ἰδησυᾶρε ἱπηαΐε5 ἰῃδὶ οἵ {πε Ἰεἰ(εγ ἴῃ ν. 3. 
428. 4 πώ ἐπαὶ ἰἢι656 ἀαγ5 νιρ᾽! δὲ γεριοηιδεγοά απά δὸ κερὶ [" Ὁ 

85 ἃ [6451] ἐπ ευονγ σἵμρὶο ρεπογαίϊίοη ἀπά εὐεγν οἴη ρίο αν [ζ: -Ἑ οἱ 
ἴῃς ῥγίοϑίβ πὰ 1,6ν]165] απ [ζ: -Ἐ οἵ 41} [1ῃ6 μουιϑε οἱ 15γδθὶ {παῖ 
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δθοάς ἰΠ] ἐυοῦν οἱηρὶς ῥγουΐπες απὰ [{᾿ὺ -[ ταὶ δροάες ἴῃ] ευενγ 
δίηρίος οἴ]. ΤῊΣ ἰδηρίιᾶρα 15 5: 118 Υ ἴο (Πδἱ οἱ 152 213 8", Ὀυΐ ρέρεν- 

αἴομ ἀλλὰ ζαν»ιὴν ἢᾶνε μοΐ Ὀδδθη τι56α Ῥείοτε ἰῃ 16 θοοκΚ. ΟἹ ζεβί, 

ζ΄. ν. ".--- παὶ {8656 ἀἄαγς5 οὗ Ῥιγῖγε ηρὶ! ποὶ δὲ γερεαϊεὰ ὃγ ᾿ξ 

Τειυΐδῖ; σου Η14}], 1ἰ. νῆρ ἢ! ποί βα55 οὐεῦ ὕγοηε ἰΐ6 ηᾶσί οἵ ἐμὲ 

εως. ὅεὲε οἡ 1!" 85.----οαπὰ ἰπαΐ {6 τπόριοῦν οὗ ἱπόηρ τεῖρ] ποί 
οθα56 αἸποηρ ἐδιοῖγ ἀδεοοεπάαηπς [3 - ΜὯο ἀτὲ Ὀουηα ἴο Κοερ {μεϑὲ 
ΠΘΓΕΠΊΟΠ 65] [[05.3" - Αηά, 5ίποθα ἴδον ννοσγε δροιῦΐ ἴο Ὀε ἀεβίγογεά 
Ὀγ Ηδιηδῃ οὐ ἴμδϑε ἄδγϑβ, δηῃὰ οὔ {ῃδπὶ Ἔϑοαρεα ἴῃε ἀδῆρεγ δά 

ἴοοκ νϑῆρεδησα οἡ ἐμοὶγ δῃθπηΐθϑ, (μα ἴδ γ τρῃΐ ἀο ψ6}} Ὀγ ςεἶε- 

Ὀγαϊηρ ἴδ πὶ δηὰ ρἰνίηρ (8 η1κ5 ἰο σοα]. 

23-2δ. Ἡδιυρὶ ἀε]είε5 ἃ5 ἃ ρίοββ οἡ {πε στουπά {πα Ρυγίπι ἰ5 ἀεγνοα 
ἔτοτῃ ἃ Ρεγβ. ψοσζὰ πηεδηίης “Ρογίίοηβ, δηὰ 1ῃαϊ, (μεγεΐοτγε, ν. 35, Ὡς ἢ ἀ6- 

50.065 {πε ρἰνίηρς οὗ [Πἰ5 πδπλε, 5Βῃου]ὰ 2ο]]ονν ἱπηπεα]δίε]ν αἰΐεσγ ν. 5, ἴῃ 

ὙΠΟ Ὰ {86 βοπαϊηρ οὗ “Ρογίοηβ᾽ 15 πιδπίϊοποά. Βοίἢ {πε εἰγτηοίορυ οἵ 
Ῥυγπὶ δηα ἰῃ6 Ρσοροβεὰ οπηεηαβίίΐοη ἅγὲ Ἐχίσγεσηοὶν ἀουθί]} (5εε Ρ. 70). 

--- 2] 3. 29 οοὐὰ. Κ Ε, δ! 552 9 ὦ Ἐ,, Οοτῖ, Ηδυρεέ: 56. θε- 
οδυδε ὑγεοθαϊηρς ἴδε βυθ)εςοὶ (Κα. ὃ τ4ς ξ, ο). Ῥετί. ψ 8 γ ἰμϑίεδα οὗ 

ἱπιρῦ. ἢ Ὑ σοπβος., ἰῃ δοοογάδησε ἢ ἰαῖὶε ὑϑᾶχὸ (Ὀτίνετ, 7 ηϑες, 

δ. 133). ὙΠΟΓΟ ἰ5 ἢο Τσογίαϊη οᾶ56 οὗ [ἢ]5 ςοπϑίγυςοη ἴῃ 1:- ῖ" (οὐ. 3:2), 

Ὀυΐ ἴἰ 5 σοπησηοη ἱπ 939-55 ((7. ο3.- 35. 2, 115 δὴ ενϊάεδηςε, ἱΒεγείοτε, οὗ 

(ἢς ΠΠογάσγ ἱπάερεπάεηςε οὗ [Πϊ5 βεοϊίοη. δ ἴῃ 186 ἰαῖε βεῆϑε οἵ “τάκ 

{ἰγδα  Ἰοη4]᾽ 15 ἰουηα ΟὨΪΥ ἴῃ (5 βεοιίοῃ (ς΄. ν. 37. [Ιἢ 44 1ἴ τρθδῃβ “στε- 

ςεἶνε."--- ὈΣΉΠΠ] - ὍσιάδΣ, Ὁ: Ὁ ἦρι δοίογεμδηε γέμει Ά..---- Γυϑρὺ -- τὰν ἢ 
οτη. 1, ὦ (εχο. ο3ὃ υπᾶδγν Ἔ): δὲ ῥοσμογμη ἐπ οονεριθηιογαλίοηε Ἦ,.---- Γμν-- 
εηὰ οὗ ν. 3] οπι. 1..--τ 510] οπι. Ἐ.---- ὈπΛὉΝ] ὉσὸΣ το οοὐά. Κ,, 26 οοὐὰ. 
Ε: οπι. Κα 236, θῶ. 

24. οπ,. 1, Ὦ:.-- »)2] πῶς 6: ὅπως κὶ Α: περὶ 44, τοῦ: ἅ,.λ᾽ο 99.-- ΚΛ 5] 
᾿Αμαδάθου (ὦ: ᾿Αμαγάθουν κ Ἐ: ᾿Αμαθάδον Α: -Ε ὁ ᾿Εβονγαῖος καὶ «. κπις: 

σι δῦ; ς γϑοσι 5.1: οπ1. 44, 71) τού.--- ΝΠ} μι 9: (ὁ) Μακέδων 
(Φς: Γωγαῖος ο3Ὁ: οτῃ. 44, 71, 1οϑα.-- ὈΣΠὮ 9. ὙἼΣ] ομλ. (ὖ.---- ὙΥ] -Ἐ εἰ 
αἀνεγεαγίμς 3..--- 5] οἵα. Κὶ ος, 170, Β 266, 547, 3.--- ϑογῇ ἐπολέμει (: ὃς 
ἐπολέμει 44, τοῦ: πολέμει τοϑα.---- ΣΉ Ὁ}] αὐτούς (Ὁ: αὐτοῖς 74, γό, 
240, ΑἸά.: τοὺς Ιουδαίους Α οὖ: - ἧ νιαΐμηι 3..-- ὉἼ2Ν5] οτὰ. 66.--- ὅλο δι 
ΡΠ] ΝῚ Ο: καθὼς ἔθετο (ζῷ: καὶ ὡς ἔθετο Νὶ - "Α 38: 281}) 15 μέ. τ ΠΥ σοη- 

Ὠεοῖϊνε, 45 ἴῃ 933.--- Ὁ) --ν. 5 ΖΝ Ἃ] οι. τού.---- 2] ῥήύμν 3: Ἰξ9 9: 
ψήφισμα (Φ: οτη. 71.---- 5 ΝΥῚ] φμοὰ ποσίγα ἱέπρμα νεγιδν ἐπ βογίφηι 3: 
καὶ κλήρον (ζ: καὶ ἔβαλε(ν) φοῦρ ὃ ἐστιν κλήρος ὃ «. 5, οὖ υπάστ Ἔ.-- Ὀ555] 
οπι. 3. Οαἱ ἰπΐ. ΜΙᾺ 56. 2 Ρ]. Νοῖ υβοὰ ἴῃ 1τ1-ο. Α ΡΪΔΥ ἰπῃ βουηὰ 
ὉΡΟη {πε πᾶτης Ηδπηδη (( 45., ϑοἢυ.).--- ὈἼδΝὉ}] οὐ. 3 Ο. 

2δ, οτι. 1, Ὦ).--- ἼΟΌΣ -- ΠΝ221] οὔ. 71.- ΥΝ33}] 5ο Ος.: ὅΝ33}) (Καλὲ) 
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Οτ. (Οἰπβθυγρ): οἵ οσίεα ἔγιργεσβα εε Ετίμεν 8: καλοὶ Ζ2οσι ἴ}}5.» 1λοο 9: 
καὶ ὡς εἰσῆλθεν (ζ.---- ΟΣ Ὁ; ἼΦΝ] οὐδεογαμ5 μὲ οομαΐμ5 ε͵μ5 ἰμονὶς γερὶς 

ἐγ βεγο 3: ἵνδυ Ἶςσι "οἷ 0: λέγων κρεμάσαι τὸν Μαρδοχαῖον (ᾧ 

(93ὃ ἁπάεγ -:-}): ὅ οπιῖβ ἼΡΟΣ Ὁ»: Ηδυρί ἰγϑηβὶαἴεβ “1π βρίϊε οὗ ἴῃς Ἰεϊίοσ, 
Δηα τεζαγάϑ 88 ἃ ἰἘγ ΙΑ ΓΥ ρ]0588.---- 2172. ,-δσι,} (5: ἐγένοντο (ὦ: ἐγένετο Α. 
-- 3 ΠΌ] οπι. 3 ὦ .--- Οὐ) -- ἼΦΝ] τ. δὲς. Ἰφνὴ 5.--- ὅπ ἽΦΝ] «ϑο) 
.«2.Δ..ο)ὲ (Ὁ: ὅσα δὲ ἐπεχείρησεν ἐπάξαι (ῷ (πράξαι )1, ἐπάγαγεν 93).--- ὃν 

ΡΝ] ἐπ᾽ αὐτὸν (.---- Ἰτν ὍΣ] Ὡσ..2 6.5.2.) Ὁ: καὶ ἐκρεμάσθη αὐτὸς (ῷ. 
-τ ρη Ὁ}] οἵα. ὦ (εχς. ν ο: "» 5.ΒᾺ Ν, οϑὸ ὑπάεγ ἢ). 

26. οπι. ἈΙ γ1.--- ΠΝ ὉΝ5.9] οὔι. Α.--- ὈΛ 0] λμγέηι 3: ὅα. ὦ: 
Φρουραί (ὦ: Φρουρίμ κ “- ο;: Φουρδαία 1, (Φουρμαία το, τοδὸ, Φουρδία 95α): 

Φουρουρείμ ο3ὃ: Φρουρίν 240: Φουρίμ (: Φρουρέας (Φρουραίου:) 703. χὶ. 

8 20ς.--- Ψ Ὁ}] ἐά εεὶ 3: διὰ ᾧ 1,.---- “105 σογέέμηι 3: ἕως (Ὁ: τοὺς κλήρους 

ΦΙ,: τοὺς καίρους Ν. ---12 ὃ» -- εῃα οὗ ν.)] Ηδυρὶ ἀε]εῖεβ 858 ἃ ψἷοβϑβ.-- 

15 »] ἐο φμοά 3: ὅτι (ἦ: τοὺς πεσόντας 1,: οπι. “Ὁ τοῦ: - λων ἰά ε5 δος ἐπ 
τγηανι νεἶσδα Κμεγὶη 3: -ἰ τῇ (ἰ ἰδίᾳ 2490) διαλέκτῳ αὐτῶν καλοῦνται 
ᾧΦρουραὶ (Φοὺρ ο3Ὁ: 411 ἀπάετ -:- 936) .---- ὃν 3-- ἐπα οἵ ν. "] οπῃ. 1..--- ὃν 4] 
εἰ 3: διὰ (Φ: καὶ διὰ ο40.---- 53] οἴῃ. ὦ .--- "2 φια ρεσία 5μη 3: οπι. τοϑα. 
--- ΠΝ] ἐρίοίοίσ -Ἐ Ξἰά ες: δνὶ πμεἦι5 νοϊμεηεῖης οποίων ἃ: τῆς ἐπισ- 
τολῆς (ὦ: ΑΞ. ἐφίγίμ, ΟΥ. ἄγγαρος, 15 ἃ ἰαῖε ἰοδη- νοτα πΥποηγτηουβ ἢ 

Ὁ ΡΌ ἴῃ ν. 35, δεὲ Νόϊαεκε, ΖΜΟ. χὶ. 733; Μογεογ, Ἐηείεμμηρ ἀ. 9.- 

ἀεηέδμε»ες, Ὁ. 22.--- Δ. 1] προ Ὅλο Φ: -- εηἀ οὗ ν. οπι. 44, 1τοό.--- ἸΝἪ] 
δεσμμεγμηί! 3: πεπόνθασιν (Ό.--- 22 υ} διὰ ταῦτα (ταύτην: αὐτήν) (ἦ: οτη. 

2 Θ: τ. ροη (δι|5.᾽ Ηδτγα ΟἿΪῪ ἃ ΡγΡ. ἰβ υϑεὰ Ὀεΐοτε π995. Οὐ. 85.-- 
ΠΌΝ 5] "πρῶ ὯΔ. 9Ὁ.--- οὐκ ».)}Π] ἀδέποες ἱνινημαία δωη Ά. 

47. οτη. 1, Ἐ!.-- 270] καὶ ἔστησε(») ὦ: ἔστησαν Ν: ἔστησε μνημόσυνον 74, 

6, 236: οτῃ. ὦ 3: 8εεὲ ο". ἩΗδιρὶ τεδαβ 125} ἰῃ ἱτηπιεαϊδία οοπηθοϊίοῃ 
αἰ ὍΛΟΣ. το 29) -- ἸὉ0Ί οἵη. 44, 71, 1ο6.--- 21] ϑ3ρι Ο, Καλῖδ ἴῃ 
ΤΆΔΠΥ ςοὐά. Ν' ζ' 539 ὦ. Ὑὴε Οὐγξ 8 τηεδπὶ ἴο ὃς γεδα 30}. Ῥὲ. 
ἱπΐ. 405., ἃ5 30 οἔΐζθηῃ ἰπ {15 θοοῖκ ἰηϑιοδα οὗ με δηΐϊΐϊς νῦ. ΤΏ Καλῖδα 

βυϑτυΐο5 [Πς πῖῖε νΌ. Ηδυρὶ ἀεϊεῖεβ 85 ἃ 91.858 ἴο (με ργοοεάϊηρ νΌ.--- 
05] οὔ. ὦ (Ἔχς. 930 υπάεγ 3).--- Ὁ. 52] 55. 35.--- νοΎ] [}) 4Ὁ.-- 2} ἄλλως 

χρήσονται (ζ: [Πε 50. 5 ἀἰΒῆς]ϊ, βῖπος 18 65 πο βυθ)]εςί. ΕἸΠετ τ ὦ! 
ψῈ πγιιϑῖ ΞΌΡΡΙΥ ὉΠ Ὀεΐογε 1, οσ γ πιυβῖ γεδαὰ Ὁ", ἱπ ΏΪΙΟὮ οᾶ8ε ἴῃς 
τηεδηΐης νι} θα, “ἴμαΐ [ΠῈῪ πιρῃΐ ποῖ ἰγαηβατεββ.᾽ Ηδυρὶ γοδαβ γ2}» Ὁ ΄ 

δηα ἰγϑῆβροϑβεβ ἴο {86 επὰ οὗ πε ν. αἴϊεσ "5 Φ).-ς Πητῦ -τ Θηα οὗ ν.) οἴῃ. ὥ 
(εχο. 93Ὁ υπάδσ ).--- Ὀ2,29] οἵ. 133 313. 14.388. 9. 12..- Ὀ)8121] .«9σι..2}Ὁ ϑ. 

-- οὴ οἱ. 9. 
28. οὔ. 44, 1οῦ.--- ὈΝΌΠΥ] εἰς τὰς ἡμέρας Τ,: εἰ ἀϊεὶ Ὦϊ.--- τ μΠ] ὁπ. 3}.-- 

Ὁ5 22] μνημόσυνον (ὦ: μνημοσύναι Α: εἰς μνημόσυνον 1,: νπιοπδίοηενηε ὕεοὶ! 

Ἐ,: 106 ρῖς. ἰ8 ἀερεπάθδηϊ ὑροὴ ΓΤ ἰῃ {πε ῥτεςεαϊΐηρ ν.-- Ὁ. ΦΡ))-- επά 
οὗ ν. 3] οπι. 1..-- Ὁ. })}} οπι. Ὦ:: ἐπιτελούμενον (ὦ: ἐπιτελουμέναι Α.--- 553] 

οπι. 5 Οὗ Ἐ:.---- Ὅν ἼΥΥ] οι. “Ὁ: γορεπίανη Ἔ).--- ΠΟΘ ῸΥ ΠΠΡΦῸ] οπι. 33: 
Ἰδοῦ (Ὁ: καὶ πατριὰν ᾧ Ἐ.--- ΤΣ] οτι. 3. Ὁ ὦ 22.--- νοι. 3. ὦ Ἐ.. 
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- 280 Ἡδυρὶ ἀε]εῖοβ 85 ἃ ἰαΐε εχρδηδίοσυ ρίοβϑβ.--- "Ὁ" ἐπα έοεης Ὧ;.-- 
Ὁ Ἴ107] τῶν Φρουραὶ ὦ: τῶν Φρουρῶν κι Ἐ: τοῦ Φρουραὶ Α: τῶν Φουρουρεὶμ 

ο3δ: τῶν Φρουρὶν 240: νἱρίϊίας Ἧ,: ῥμωγίηι 3: ὅο.6 Θ .--- τῶν] ἑὰ 65ὲ 
δογίέμενε 8: οτλ. Ἐ.---- ΥᾺ29᾽ ἢ] πες ποηὶ οδδεγυενίω 3: ἀχθήσονται (ὦ: σφας 
οεἰεδναγεπὶ Ὦ.-- ὈΥΌΤΣ ἼΓὉ] α ὑμάαὶς 3: εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον (ᾧ ἾΏ --- 

ἢ. κὸ 5951] οπι. 3.--- "0 Πεγε ΟἿ οοπϑίσυοα τὴ 10.- Σ᾿ ΜὉ] αὖ 
ἐογμηε ῥγορεπὲς 3: ἐκ τῶν γενεῶν Οὖ: ἀε ῥγορεηὶς Ἶ;. 

ἘΘΤΗΕΕ ΑΝῸ ΜΟΒΌΕΟΑΙ ΜΨΈΙΤΕ Α ΒΕΟΟΝῸ ΨΕΤΤΕΒ ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ 

ΡΌΕΒΙΜ (9""-. 

Οη (με οτἱρίη οἵ 115 βϑεοίίοῃ δηᾷ ἰἴ5 γεϊδίίοη ἰοὸ 939-22, 5δε6ὲ 75μπ2γο- 
ἀμοίίοη, ὃ 24. 

29. [τερ. γα --ἰ Ἐδίῃογ βθηΐϊ ἰο ἴῃ ννῖϑαθ, βαγίηγρ, Εβίδ Ὀ Π5}} ἕο 1Π 6 
ἔαϊυγα ἃ [δϑίϊναὶ ἰῇ τῆν Ὠοηουγ. ὙΠΘΥ ϑεηΐ ῬδΔῸΚ ψοσζγὰ ἴο Ποσ, 

Του 1] ἄγοῦβα Ὠαίγεα δραϊηϑί τι.15 διηοηρ ἴμ6 Ὠεδίμθη (5: Πα γὶγ 

ΤΤ. Μόερ. τΆἡ} Τῆεη ὐγοὶς Ἐξίμον 6 Ομδεη, πὸ ἀαμρ εν οἵ 

᾿Αϑμαγὶ!, απὰ Μογάεεαὶ {δι ει [ζ᾿ -Ἐ 411 (ῃῖ5. Ε011] τοὐᾳ αἱ! ῥοιυεν]. 
Ἡγοίφ ἰ5 ἴ. 58.,) 50 18αῖ (ῃ6 [οἸ] ον ίης ννογάβ απὰ Μογάξεαϊξ ἐς ει 

ΔΓΕ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἃ ρἷοβϑ ἀδγίνθα ἴσοι ν. 8 (5εε ηοΐϊθ). Ασοογάϊηρ ἴο 
ν. "1. ΕΒΙΒΟΥ ψνυτὶῖθ5 ἴο σοηῆγπὶ ἴἢ6 ᾿νογάβ οἵ Μοσάσδοδι; ᾿ξ 15 ποῖ 

πδίυγαϊ, ἰπογοΐογο, [δὶ ἢ6 βϑῃου α ἴδκε ρασί ἰῃ [815 ἰεϊΐοσ. Ἐβίμοσ 5 

ΡΌΓΡΟΒΕ ἰ5 ἴο 84ἃ (ῃς νεῖρῃς οὗ ΠῈῚ δι οι ἴο ἰΠδἱ οὗ ἴΠ6 ρταηὰ 

νἰΖίοῦ ἴῃ βδουτγίηρ ἴῃ6 οὈβογναηςε οὗ Ρυτία. Οη ᾿κδἰῥαγῆ, 566 

21, ἡψήμἢ αἱ ῥοιυεν, Καὶ! δια δίερ. υπμάεγοίδηα ἴο πιεδη τοὐᾷ αἱ 
ομῥπαξῖδ. ΟἸΠοτα (Ὠ]ηΚ (μδὲ ᾿ἰἰ πηεδη5 τὐὐἶ αὐ ἐπ αἰδπονγν οἵ 

πον ῥοσίοη.--- Τὸ ἐείαδίδι ἐδ οἰ οιυΐπρ δεςομα τιόδδαρε σομοεγμῖρερ 

Ρμγίν, [25 -Ὁ τῃαι 16 (Πδγα ψεσα ἃ γθᾶσ ὙΠ δὴ ᾿ηἰογοδιδίθα πιοπίῃ, 
{ΠῸῪ ϑῃου]ά ποΐ τεδα ἴῃ6 ἘῸ]] ἴῃ ἰῃ6 ἢγϑὶ Αάδσ, θυὶ βου] τεδὰ 

1ι ἴῃ ἰῃς ϑεοοηα Ααδγ.)] Τῆς δὌχργεβϑϑίοη ἐδὴς μέδϑδαρε, ᾿ἰκε ἐδιεδε 
«υογάς, ἴῃ ν. 39, ἀοε5 ποΐ γεΐεσγ ἴο ἴῃς ἰογεροίηρ, θυΐ ἴο ἴῃς [ο]ονίη 

πατγαῖϊνα. Τ7ι5ῖ 45 ἴῃς βυρδβίδηςθ οὗ Μογάδοδὶ 5 ἰεϊεσ 15 ρίνεη ἰῇ 

γνν. 1.2. 50 [ῃαΐ οἱ ΕΞΙΠΟΓ᾽5 Ἰείοσ 15 ρίνθη ἰὴ ν. ". Οἡ Ῥυγπι, 566 

]ηπιγοάμοίοη, ὃ 28. 

30. 454 [5}}6] ὁοηὶ ἰοἰογ5 προ αἱϊ {6..]ειυ5]. ΑΒ τοπηασκοα ἀρονο, 
ῬτοΟΡΔΌΪΥ Ἐβίμογ δἴοης νυτὶῖεϑ ἴο οοηῆστῃ Μοσάδοδὶ 5 ργενίουϑβ ἰεἰίοσ ; 
ΠοηΒΘα τ ηΪΥ, ἰησίοδα οἵ ἴΠ6 τ. 585. 16 δεμ αἱ ἴῃς Ὀερὶπηϊηρ οἵ (ἢϊ5 

ν., 6 Πιιιϑὶ γοδα 9᾿6 δθμί, οὐ εἷἰϑα ἢ 33 Ὁ τεδὰ [86 ρΡ]. Ῥοβϑίθὶυν 
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[Π ς΄ δοοϊάξηία] ἰῃηϑογίίοη οὗ [6 πλ.. ἔογπὶ δἱ [15 ροϊηΐ ἢ85 ἱπαυςθα 

[8 Ἰηἰογροϊδίϊοῃ οἱ ἰῃ6 ννογά5 απμὰά Μογάεεαϊ ἐς ει ἴῃ ἴῃς ργεοθά- 

ἴῃς ν.---ὔπίο 12] ῥγουΐηοος, ἐμ6 κίπράοηι οἵ ΧεῦΧ65]. 866 οἡ 1" 85. 

-- (Οομίαϊπῖηρ) Κίοπαΐν απὰ 7αἩμ{μὲ τυογα5], ᾿ἴϊ. τυογάς οὗ βεασε αμά 

ἐγιέδ; ἴῃ Δρροϑιοῃ ἢ ἰοήεγς ἴῃ ἴῃ6 ῥγεοδαϊηρ οἰδυθθ. ὍὙΠαθο 

Ἰεϊίογβ θερσδη ψΠῊ {Π6 υδϑι.4] Οτεηϊαὶ Ἔχργοβϑίοῃβ οἱ ροοα ψ}}}, δηά 

δαάἀεά [πε δϑϑιγαηςσα {μαὶ ΕβίΠοΓ νου ]ά τοτηδίη ἃ [δἰ] ΓΘννθ55. 

31. Τὸ εεἰαδιιεῖ, ἰμδδε ἀαγς οὗ Ῥιιγὶηι [δ᾿ -Ἐ ἴῃ τῃ6 βεσοηά Αἀα1] 
αἱ ἐμεῖν αρῤῥοϊπεά ριο [δι -Ἐ Ἐτοἵ ἰῃιογοδαίοη]. Ηδγα νὰ ρεὶ {πὲ 
σοῃίθηίϑ οὗ [Πα σεοορ ἰοἰἐε ταθηἰϊοηθα ἰπ ν. 9". ζδ: τἱρηεγ ἔθο 5 (μδἱ 
11 5 ϑυρογῆμνοιβ αἰΐογ 919-35, Δηα {Πογϑίογα πγᾶϊκο5 ἴῃ6 ἄῦονα ἰηῖ6Γ- 

ΡοΪαιίοηβ ἴο γίνε ΕίΒΟΥ βοιηθίῃϊηρς πον ἴο ψτῖῖα δρουΐ (οὐ, ζ5: οη 

ν.").--ης Μογάεεαϊ ἐπ “ει παὰ εςἰαδι ἐδ εά 70γ ἐποην αμπὰ ἘΞ 

ἐμὲ Οπμθοη]. ὙὍῈ δ] υϑοῦ ἰ5 εν θην ἴο ἴπΠῸ ρῥγανίοιιβ ἰεϊίοσ οἱ 
Μοχαξεοδὶ νν. 3.-., ἘΞΙ ΒΟΥ Ἶ5 ΡΌΓΡΟΒΕ ἴῃ ὙὙΓ ΠΠρ 15. 5016] ἴο Ῥδοκ 

ὉΡ Μογαάδοδὶ᾽β ἰεϊῖοσ ἢ ΘΓ δυϊογιίγ, δηα ἴο Κεορ ἴῃς [6νν8 ἰΓΌΤ 

[ογρεϊηρ ἴῃς ἰδαϑὶ οἱ Ῥυγίπι. Τῆς νΌ. ἰ5 55., δπουρῇ ἔννο 5.- 

76.585 [ΟἹ] ονν, δπαὰ ἰῃ ν. ν" Μογάδοδὶ δίοηδ νυγὶῖϊεβ. [11 Ιοοῖϑ, {πεσο- 

ἴοτε, ἃ5 ἰ{ τὴς ψογάβ αμά Ἐείμον 6 ΟἸδοη Ε͵Ὲ ΔῈ ᾿π οΓρο δία 

ἔγοϊα ν. "..--αἈπά ας ἐμον [ζ - τῆς 76νν5] μαά οειαδιἐδμοά γον {διθν- 
δείνες απὰ 70Υ ἐϊιοῖγ ἀεσοσπααη5)], ἃ5 πατταϊθα ἴῃ νν. 5-:..--ἰζθι - τὸ 
ΓΟΙΊΘΙΏΡ61]) ἐπε »παεγς οὗ ἰδ ασηρε απὰ οὐ ἱπεὶγ οἦγν οὐ ἀἰπίγ655.} 

Τἢο6θ6 ἤᾶνα Ὀδθη τηθηςοπθα ἰῃ 4" 845 οσουγτίηρ δἱ {6 {ἰπ|ὲὸ ἤθη 

Ἡδιλδηἦδβ βὐϊοῖ νεηΐ οὐ; Ὀυΐ Μογάδοδιβ διε σ 950-32 σοηϊδ 5 ὯΟῸ 

ΘΟΧΡΓΘ55 ΤΠ] ΠΙΊΟη οὗ [6 πὶ, ΠΟΥ (ὁ {πε [εἸἣνϑ ἄρτεα ἰο 40 80 ἰη 92-, 

Ῥτοῦδθὶγ (ἢ δυίογ᾽ 5 668 ἰ5, [μι [Π6 ννογάϑβ οἵ Μοσγάβοδὶ ΒΒ ἰεἰ(6γ 952, 

ἼΚε [ῃ6 ἀδγβ οὐ νι ὶο ἢ τῃ6 [ενν5 γοϑίεα ἔσγοιὰ {ΠΕ ῚΣ Θπθτηΐθβ, ἀπά 
[πὲ πλοηίῃ (ἢδῖ νν85 σῃδηρδα ἔογ {86 πὶ ἔγογῃ βούγονν ἴο 7ΟΥ, δη ἀ [γοπὶ 

ΤΟΣ ἴο ἃ ΠΟΙ ἀΔγ,᾽ πηρδῃ ἴο σαν ἰῃαὶ 86 [6 }ν5 ᾶἃγθ ἴο Κθαρ 

1Ππ6 ἀδγ5 οἵ Ῥυγὶπὶ ΘΝΕΓΥ γϑᾶγ }ιι5ῖ ἃ5 ἰπϑῪ ἀϊά (Π6 ἢγϑί γϑδγ, [ῃδΐ 18 

Ὀοΐῃ ψ ἢ [ἀϑιπρ ἀπ ἢ [οαβίϊηρ. ὙὍὨΪ5 ἴΠ6 [ενγν7 ἄρτεα ἴο ἀο 

ἷῃ "7. ΕἼΟΙᾺ {Π15 ρᾶϑβϑᾶρθ ἰΐ ἀοδθβ ποῖ ἄρρθασγ ψῃϊοὴ ἀδγ οἱ Αὐἀδγ 

45 ἴο 6 Κερὶ 85 ἃ ἰδϑὶ. ὍΠα ἰαίεσ [εν ἄχϑα ἰἰ οἡ (ῃ6 τ31ἢ, ἰῃ6 

ἄδγ ἴμὶ Ηδπιδη Δρροϊηϊεδα ἔογ {πεῖν ἀδϑίγυς(οη, ἈΠ ΘΥ [ἢ6 ΠΔΠῚ6 

οἱ “Εβιμογ5 Βδϑί.᾽ 

32. 0 ἐ᾿6 εοηηπαπά οὗ Εξίμον οοίαδἰ1δ θα ἐλι656 πιαξεγς οὐὁἩ Ῥμγῖηι 
απὰ ἠὲ τυας σον 64 ἰο τυνίηρ [δι - ἘΌΥ τΒ6 μαηὰά οἱ Μογάξδοδὶ ἰῃ 
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16 ἘῸ11 3:8: Μερ., 7εν ϑῃ σοπητα. ἰπ ροηθγαῖ, 8Πα τηΔηΥ 
ΟΠ βιίδη σοιηπλ. ἀπά ογϑίδηα [ῃ6 Ρῆγαϑα {9} τῦας5 σον ξα ἰο τυγί- 
ἡηρ οἵ ἴδε ντηρ οἱ ἴῃς Βοοῖ οἱ Εδι. Ῥίβο., [υῃ. δηά Ἴτεη)., 

Οτοί., Εδνν., αἰ. υπμἀεγϑίδηά ἰἰ οὗ [6 Ῥεογβίδη 8η}815 (ςύ. 232 6: τοῦ); 

Μαδὶ., Οϑὶ., ναῖ., οὗ τῆς 7ενν 58 ἀπη415; Βεγί., Κεῖ, Οει., ΜΝ 14, 

ϑῖθρ., ϑίσα., οἵ ἃ βρϑοΐαὶ ἀοουπιοηὶ πιϑοὰ Ὀγ ἴῃς διιῖμογ οἱ Εβι. ΑἹ] 

οὗ [8686 νίονβ ἰαθουγ ὉΠῸΘΣ ἔννο απ ου 165, (1) [μαὲ εὐγῆΐε ἐπ {πὸ 

δοοῖ ἴῃ ΗΘΌ. ἰάϊοπι τηθδη5 ἢ0 τῆογο ἴμδη σορρμῆ ἰο ιυγμίηρ (σ΄. Ἐχ. 

175 Νὰ. ς 70. 1903). ὙΠΟΓΕ 15 η0 πεεα, ἰΒογοΐογο, ἴο 566 ἴῃ (ἢ 

ΕΧΡΓΘββίοη ἐΐ6 δοοῖ ΔῺΥ τϑίθγθηςα ἴο ἃ γ}6}}- Κῆονσ νοσκ. (2) ΤῊΣ 
ἃρδπαἀοητηθηΐ οἱ ἴΠ6 σοπδίγισοη ἢ αι σοῆδθο. βϑῇοννβ (Πδί 

186 ΘϑιΔ]} }5ηρ οὗ [6 πηαίίογα οἵ Ῥυγίτα δηὰ ἴμῈ ψτὶηρ ἀγὲ ποί 

Βι βοαιδηΐ ἴο ἴΠ6 ανθηΐβ ᾿5ὲ παιταϊθα, Ὀὰΐ ἀγα σοἰποϊάθηΐ ΜῈ 

{Π6πΔ. ΤῊ Ϊ5 ν. ἴθ ΤΏ γα Ϊγ ἃ βυτηγηρ ἃρ οἵ δὶ Ὠ85 }ιι5ῖ Ὀδδη ἰοἹά 

ἴῃ νν. 3.2, ὍΤΕ πἰδίεπχθηΐ {πὶ 6 σογυμαμάνιομἑ οἹ Ἐξέμεν ε-- 

ἐαδ᾽ ἐδ δα ἰι656 »ηπαεγς οὗὁἨἩἁ Ῥμγὲρι ἰβ τοί βοτηθίίηρ ἡδνν, Ὀὰϊ 5 ἃ τείεσ- 

δῃςΕ ἴο (Π6 εηδοίπγεηΐϊ γεσογαάβδά ἴῃ ν. 3: (ηοίε [86 ΙΔ η ΠΥ οὗἨ ΡὮγαϑε- 

οἷορυ). Τα σομητϊρ ἴο ψτιπρ 15 (ῃς βᾶτηθ ἰῃαΐ 15 τεσογαάβὰ 

πῃ ν.", ΤΠ 58η16 ννογά δοοῖ ἰ5 υϑεὰ οἱ Ἐβίεσ᾽β [δε σ ἴῃ ν. "9. 

29-32. Ηδυρὶ ἀεο]εῖεβ 45 ἃ ρίοβϑ. 
29. οπι. [ἵ,.--- ὩΓΙ5ΓῚ] 50 ΑἹ (νἱἢ} Ιατχο Γ); βοπιε οοὰά. νυῖ ἢ ογάϊπασυ τ. 

Ἴδε ἰαγρο ἱπιΈ14] Ἰεϊεσ Ρροβϑί ὈΪΥ βυρσχοβίβ {πὶ ἴῃς ἱεχί 15 ϑυβρίςίουβ. ΤῈ 

ἔ. 8;. δρτεεῖὶπς στ ἴῃς πεδγεβί δα Ὀ]εςὶ 15 ροββϑίθ]θ, ὄενθη ἱ δηοίμεσγ 50Ὁ- 
Ἶεςῖ ἔο!] ον, Ὀυΐϊ 15 [655 υϑ0υ8] [ῃδη {πε Η]. δπὰ βυρρεοβίβ [δὲ "Ἴ 9Ὑ ΟῚ 
ΤΔΔΥ Ὀς ἃ ρίοββ. Ηδυρὶ τεδαβ "ἜΝ ᾿9 0 ΡΓ 9 ΠΝ ΠΟΘῸΣ ἽΓΌΝ 2.5ΣΙ. 
--- 2 1 ᾿Αμιναδὰβ (ῷ: ᾿Αμιναδὰν Κ: οὔ. 32.--- "Ὁ0Π] οσα. 71, 74, 76, 
τού, 436, Ά1.---- ἡρτ 59 ΓΝ] τό τε στερέωμα (ὦ: τότε εἰς μνημόσυνον 44, τοῦ: 

Ἰζμμν -“ὦϑ Θ: ονπιηὶ οἰμάτο 3: βγηιανπιεηέμηε ἴ8.:: ΡῈ 15. ἂπ Ασϑπι. 

ψογαὰ μαΐ ΟΟΟΌΣΒ ΟἾΪΥ ΠεΓα ἀπά 1οὗ δηα Ὦηῃπ. 117. ΓΝ ἰῃ ἴδε βεῆϑβὲ οἱ 

“ἰΠ᾿ 15 υππδίυτγα) ἰη (15 σοηποοίίομ, τα 5ῃου]ᾶἃ ἐχρεοςοῖὶ 3. ΤὨὶβ Ἰεδας 
Ἡδυρὶ ἴο πιᾶκοὸ ἴῃς ἰγαηβροβίτίου ἱπαϊςαϊοα ἀθονε.--- Ὁ.0Ὁ] ὦ ξαποίγειμ 
3.-- «0:.4.2) Ὁ: ὅσα ἐποίησαν (ὦ: γεοΐ Ὦ,: οἵ. οἵ. 11. 5. -- ΓΝ] οὐ. ϑ..--- 
Ὁ. 05] ἀΐξς φοἰδηιρὶς 3: [3..29» (Ὁ: τῶν Φρουραί (ὦ (Φρουρῶν καὶ Ἔ: Φρουρίμ 

Ν “Ὁ; Φρουραία Α: Φουρουρείμ 93): οεφδοάϊενέμηε Ἔ,.---- ΓΟ ΘΤΙ ΤΙΝΊ] οαι. 
4 Ξ: οπι. πη Ὁ: - ἐπ ῥοσίεγμηι 3. 

80. οπι. 1, ὥ.---- τῦφον οὶ. 2. 4Ὁ.--- Ὀν 00] οὔ. 33.-- Γ)901] γερὶς 3: 
ἰοσδο σιέδασδλοσῦ Θ: Ηδυρί τεδά 8 Γ1)902.--- ΠΟΝῚ Ὁ] τ. ῷ,. 

81. οπι. 1,75: τοῦ.--- Ὁ] βοπὶθ ἰαῖς δαϊτοηβ Ὁ5)09.--το ὉΠ 212 -- Ὁ009] 

οπι. .---- Ὁ. 10] σογέζμρε 3..--- πο μ 5] οι ραμάϊο 3..--- ὈΦῚ Ρ]. 3.6: καὶ ἔστη- 
σαν (ὦ (ο3ὺ ὑπάοῖ -ξ- : οσω. ἴο ἸῸῚ 71).-- ὉΠ} ἑαυτοῖς καθ’ ἑαυτῶν ὥ 
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(ἑαντούς γ4, η6, 236: οδὸ ὑυπάογ -:-}: ποῖ ἴο Ὀδ6 τοξογγοὰ ἴο σοι (Ν1ὰ.), 

Ὀυϊ ἴο ἴΠ6 εν (οἷ, ν. 3.).-τ ΥἼ75] οὔ. (.-- ἸῸ Ὁ ἼΦΝΟΥ οπι. 149: καὶ τότε 

στήσαντες (ὦ (ο3ὺ υπάογ -:-): οἵη. 74, γ6, 236: καὶ τότε ἔστησαν 240.---- Ὁ» 
ὉΦ)] κατὰ τῆς ὑγ(ι)είας (τὴν νηστείαν () (ἐγαυτῶν ὦ (ο3ὺ υπάεστ -:-}): τὰ 

περὶ τῆς βουλῆς 71: τὰ περὶ τῆς ὑγ(ι)είας γ4, 76, 236.--- ὈΡ Ἢ Ὁ»}] καὶ τὴν 
βουλὴν (ἑ)αυτῶν (Φ: καὶ ὑγείας αὐτῶν γ1: καὶ τῆς βουλῆς αὐτῶν 74, 76, 

236: οτχ. 93Ὁ.-- "21 Ἡ, Θ: οπι. 3 6.--- Γγ2.15] «Ὄσιδοθ Ὁ Ὁ: οπι. 
ώ.---- ὈΠΡ»1} -Ἐ δὲ δογέδμρε ἀϊες 3: οτὰ. . 

82. οπι. 1, ὮὮ 71, τού.---- ἼὩΝῸῚ καὶ λόγῳ: λόγῳ κ Α: φμΐ νοταίμν 3.-- 
πον -- ΟΡ] Ὁ τ λα, ΘΟ: εὐ ονεηΐα φιες ἰἐδτὶ μεμα 8: ἔστησεν (-ἰ- αὐτά 74, 
η6) εἰς τὸν αἰῶνα (ὥ.---- “032 2Γ.5)}] λἐδίογία οογμέπε 8: καὶ ἔγράφη εἰς 

μνημόσυνον (ὦ: -ἰ- Ἰἰΐετα] νετβίοη οὗ ν. 30 ΓΌΝ ἴο ἐπα οἵ ν. 32, οδ υπάδγ Ἐ. 
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ΤΗΕ ΒΌΒΘΕΟΕΝΤ ΒΙΒΘΤΟΕῪ ΟΕ ΜΟΒΡΕΟΑΙ (το: -ὃ). 

1. Τῆεη Κίηρ Χογχες ἡ ροδοά ἰγί δμίο  ῥοη ἐμοηιαϊπαμά απᾶ Ὡ οη 
ἐπε Ἰδίαπάς οἵ {6 5σεα. [ζ: -- Βυΐ νῃδη Κίηρ Χογχεβ Κπονν ἘΒΙΒΠΕΓ᾿ 5 
ΓᾶΓΘ δηά δεσ ἀδβοθηΐ, μα ἰγοδίθα ἤθη {{Κὸ ἔγεα τηθῃ ἰῃ ἴἢ6 ψνου]ά, 

δηα πηδάθ (ῃ6 ῬΘΟρΪῈ8 οἱ 811} τασθβ δῃηὰ Κίῃραάοπ)βθ βεγνε {8 6ῃ}.] 
ΤὨα οδ]εςεῖ οἱ [58 ἐγήδιεέδ 5 ποΐ βἰαϊδσα. Ἐδν. δηα οἰμεῖβ σοη]εοίυγα 

(ἢδι [ἴ νν85 ἴο ΓθσουΡ Εἰ τη56}{ ἰοῦ 18 υηϑυσοσοβϑίι! ννὰσ ἢ ατδοςα. 

ΤΕ νἱάς οχίθηϊ οἱ ἷ5 Κίηράοπι, ἱποϊπαϊηρ ἰῃς ἐδίαμαάς (οΥ σοαϑδί- 

ἰαπα5) οἵ ἴῃε Μεαϊίεγγδηθδη, ἰ5 δνϊάδποα (μδὶ 115 πποηδγοῇ 15 

Χογχοβ ἰῃ6 Οατεαΐ (5ες 7ηπγοασμοϊοη, ὃ 22). τοι 959 ἴο 9" [6 

ΔυΐθΠοΥ 85 Ὀδθη αυοίηρ δῃ οἷάδσ ἀοουμηθηῖ. Ηδ σοπίϊηιιε5 ἤδσε, 

85 βου σῇ δ6 ψετα δρουΐ ἴο γίνε δὴ Ἔδχίεπαθα δοσουηΐ οἵ Χογχαϑ᾽ 

Γεῖρση, Ὀυΐ σῖορϑ δΌγαΡ ΪΥ δἱ ἴῃ δηα οἱ [8Ϊ5 ν. ἀηα σοπίεη!5 Ὠἰπηϑο] 

ψΙ ἃ τοίογοησα ἴο {πὸ Βοοῖκ οἱ μα (πμῃγοηίοΐοβ, ἴσοι νηὶ ἢ ἢ6 

[85 ἀεγίνοα {ἢε56 16 Π15. 

2. Βμί αἱΐ μὲς ῥοιυεγίμ! αεἰδυϊέν απὰ 5 πη ρ)ῆ, 1ττ| αἱ {16 τυογὰ 
οἵ μὶς βοιυεν αμά μὲς νηρίι, ΤὨς περὶ οἵ ἃ Κίηρ ἰ5 [86 τεσογά οἵ 

ἢϊ5 ἔδιηοιβ ἀδδάϑβ (1 Κ. 1-ς" δηά οἵδ η).---α) ὦ {{π|6 ἐχαοί ἀσοομπμέ οὗ 

{3:6 ργεαίηδες5 οἵ Μογάδεαϊ τυ τυϊτοῖ; ἐς Κίηρ πιαρηϊβοά μὲρι [Ὦ -Ἡ 
ἴῃ Ὠἰ5 Κἰῃράομ)]. ὙὉὍῇδ ϑᾶτηθ ὄβχρσγδβϑίοη 5 υϑϑα οὗ (πε ρ]ογ δοδίϊοη 

οὗ Ηδπηδῃ 3: ς'. Μογχγάβδοδὶ ννἃ5 50 ρστϑαΐ ἰῃδΐ ἢἰθ ἀθβεάϑβ, ἃ5 ΜῈ} ἃ5 

[ἢοϑε οὗ ἴπη6 Κίηρ, ψγεγε γεοογάδα ἰπ ἴπ6 (ῃγοηίς]β.-- γε ἐλμιον ποΐ 

ευγίδεη ἵη ἐπε Βοοκ οἵ {6 ΟἈγομίεϊες οὐ ἐμ6 Κὶπρε οὐ ΜΙ εάία απὰ 
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Ῥεγεῖαῦ ΤΪΒ5 ἰ5 1πΠ6 γδαρί ασ ἰογηλ]α ἢ ΒΓ ἢ [ῃ6 δυΐμοῦβ οἱ 
Κιηρθ δηα (ὨΠγοη ο 65 σεῖοσ ἰο {Π6}Γ δυίῃογ 65 (1 Κ. 116. 141". 3", 

εἰς.; 2 (Π. 259 28:9.,231, οἰς.). ΓῊΪΒ 15 ΒΌΡΡοΞΒΘα ὈΥ πηδηγ ἴο Ὀε (86 

ΘΔΠῚ6 8ἃ5 [6 τουδὶ αἴδγῪ πηθηιοηδα ἰῃ 23 6ι. ἴῃ ἰῃαΐ σαϑεὲ [ῃ6 

αἰϊαϊίοῃ 5 ἃ ἰγαια οὐ [86 ρῬαγί οἱ {Π6 δυῖδμογ οἱ Εϑί. ἀδϑιζιθα ἴο ἱτηϊ- 

ἰαἴς [ῃ6 δηςίδηϊ Ὠἰβίοσιθβ δῃᾷ ἴο ρῖνε διιίῖμουΥ ἴο ἢϊ5 ψνοσκ, βἴηςσθ 

1 15 Ἰησοποείνδοϊα ἰμδΐῖ ἴῃς τογδὶ δΔηη.4}5 οἱ Ῥεγϑία ΈΓῈ δοσθβϑὶ Ὁ ]6 

ἴο ἷτη, οὐ ἰμαΐ {πδν σοηίαϊηδα 8δη δοσοιηῖΐ οἵ ἴῃ6 ρστεδίηθθθ οἵ 

Μοσγάβοδιὶ. [ἰ 15 ποῖ Ἂἰθασ, μοννονογ, (δαὶ (ῃ656 (ῃσοηΐο θβ τὸ ἴῃ 6 

58Π16 85 ἴῃ6 τουδὶ ἀἰασίθβ. [Ι͂ῃ 23 γα γεδα οἱ "ἴδε Ῥοοκ οἵ {Π6 δείβ 

οἵ {με ἀαγϑ Ὀεΐοσγε ἴῃς Κίηρ,᾽᾽ δῃὰ ἰῃ 6' οἵ “1π6 ὈοΟΚ οἱ {π6 τηδπηο- 

ΓΔΌΪ6 ([Βῖηρϑβ οὗ [Π6 δείβ οἵ [ῃ6 ἀἀγ5.᾽ ὙΤὨΪ5 15 εν ἀθηίγ ἴῃς ργῖνδαίς 

αἴαγγ οὗ Κίηρ Χεῦχθϑ; θυΐϊ ἤθγα νὰ γεδά οἱ “1Γἢ6 ὈοοΚ οὗ (Ὠ6 δεῖ 

οὗ (ῃε ἀδγϑ5 οὗ {Π6 Κίηρβ οἱ Μεαϊᾷ δηὰ Ῥεγϑίδ,᾽ νν Ὡ]Ο ἢ ϑθοπ5 ἴο Ὀ6 ἃ 

Ὠἰδβίοτυ οὗ [6 Μεαο-Ρογβίδη Κίηρβ. Τῃε ΒοΟΟΚΘΒ οὗ (με (ῃγοηίς 65, 

ἴο ψνϊςἢ {Π6 δυΐμοῦβ οἱ Κίηρβ δῃά (γοη!ο 68 τοίεγ, ἀγα ποΐ τουδὶ 
ΔηΠη415, θυΐ γε ἰαΐθ ἢϊβίογιςδὶ σου ρ! ] δ! οη5, δοσθβϑίὉ]6 ἴο ὄνεῖγ- 

Ὀοάγ, ἴῃ ψῃϊοἢ ἔα Π|6γ ἰηἰογπχδίίοη ταϊρῃΐ θ6 ἰουηα σοποοσηηρ ἴῃ 6 

Κίηρθ. 850 Πεῖὲ ἴ86 διῖμῃοῦ ἰ5 γοῦν (μη Κίηρ οὗ βοιηβ [εν 58} 
Ὠἰβίογυ, πκὸ (86 Βοοκ οὗ ἴῃ (ῃγοηίοϊοϑ οἱ [6 Κίηρβ οὗ Τ᾿ άἀδὴ δηὰ 

ῖ5σγδοὶ υϑεὰ Ὀγ ἴῃε (ῃγοηίοϊογ, (μὲ ρᾶνα ἴσοι ἴῃς εν] 5} ροϊηΐ οὗ 
νον ἰῃ6 (τδάϊ τοδὶ Ὠϊδίοσν οἱ {π6 Κίηρθ οὗ Μοάϊΐα δηα Ῥεγϑίϑ. 

Ετοπὰ (ἢ5 νοῦ ΔΡΡαγθηίν [Π6 ῥαϑϑᾶρα 955-1τὸοῖ ἢδ5 Ὀδοη οχίγδοιοα 

(566 7ημπἰγοἀμοίίομ, ὃ 24). Μεαϊδ 5 εῖα ρ]δοθαὰ ἢγϑὶ θδοδιθα (6 

Μεαϊΐδηῃ πιο Ί ὮΥ Ργεσθαρθα ἴῃς Ῥεγβϑίδη. [Ι͂ἢ 15 14. 19 Ῥογϑία 15 
Ὀἰαςεα γϑί, θδοδυβα ἰῃ [86 {π|6 οἱ ΧΕΓΧΘΒ ἃ με] ἃ ἴῃς ΠΕρΕΠΊΟΩΥ 
ἴῃ ἴῃε ἀυ4] Κηράοπμι. 

3. ον Μογάφοαϊ ἐλι6 .]7εισ τῦας πεχί ἐπ γαμᾷ ἰὸ Κὶπρ Χεγχεβὶ. 
ΤῊΪ5 15 [6 Γδάϑοη ΨΥ 80 τηπςἢ 15 5αἰά δρουΐ Βὶπὶ ἰῃ ἴΠ6 ΒοΟΟΚ οἱ 

[ῃ6 (γοηΐοϊθβ. Ηδ νὰβ ρταπά νἹΖίεθγ, {π6 γϑαὶ ΓΌ]ΟΓ οὗ ἴΠ6 Ῥεγϑίδη 

δρίγα (ς΄. 85: "- 15 οὐ“. 2 (Β. 28: ΤΟΡ. 15).---τθι [05 -ἰ ὙΤΘΑΞΌΓΕΥ 
δηά ε]άοσ οὗ [πε [εννϑ, σε ονὲγ 8}} ἰῃ6 ρεορίβϑ; δηᾷ ἔγσομῃ οὔς δηά 

οἱ [6 ψου]ά ἰο {μ6 οἴποσ ἰἢθγα ννγὰβ ορβαΐδθηςς ἴο Ὠΐτα δηᾶ Ποηουτ. 

ΑΠα 411 Κίηρβ ἰεαγεα Ὀείογε ἢϊπι, δηά {Π6Ὺ {τε 0]6α Ὀείοσε ἢὨΪπὶ 

ἃ5 Ὀεΐογε ἴῃς Κίηρ. Μογαάδοδὶ ὨἰπΊ56 1 ννᾶ5 {|κ6 ἴῃ τῃογηΐηρ-ϑ ΑΓ 
διηοηρ ἴῃ 5ἴαγβ, δηά [κὲ ἴῃς ἀδνγῃ σοϊηῃρ' ἕοσίἢ ἴῃ [ῃ6 τηοσηϊηρ.]) 

Απά Μὲ εὐας ργεαὶ ἐπ {6 οείοεηι οἵὨ ἐδι6 76τς απά Πκοά ὃγ {πὸ με - 
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ἐμάς οἵ }ιἷς δγείμγεη, [Μτρ. τοῦ - ΘὈαϊΐ ποῖ ὈΥ 411] Ὦϊ5. Ὀγείἤγθη, ἴοσ ἃ 
Ρατίὶ οἱ ἴπ6 ϑαῃῃθαχίη ἰὐγηδα ἀννᾶν ἴτοπὶ δἷπὶ (ΕΔΘΠ1 -Ἐ Ὀδοδιι56, 

Μ Ώδη ἢδ Ὀεσδιηδ ρστεδῖ, ἢ6 πορ]εςίεα {Ππ βθαγ οἵ ἰῃε 1.4ν}}] ΤὨδ 

Ἐχργεϑϑίοη ἄοοβ ηοΐ πηθδῇ, ἃ5 ἤδερ., Ἀδιρ., {Π]ηΚ, [αἱ ΤΠ6͵Ὲ ννᾶ5 

ἃ ΤῊΪΠΟΓΙΥ (Πδὶ νγὰ5 ποὶ ρ]εαϑεά ἢ Μογάεδοαὶ. Τῆς με ἐμάς οἵἉ 

μὲς ὀγείμγοη ῖ5 ῬΆΥΆ116] ἴο ἐἠις .7]εὺ5 ἴῃ ἴῃς ἰαϑὲ ο]δι56 δῃηὰ πηθδηϑ 8]] 

ἢ15 ἔξ! ονν Ι5γδο 65 (οὐ. 5..). [ἡ δρὶίε οἵ ὨΪ5 Ἄεχαϊαἰΐοη Μοσγάδοδὶ 

ννᾶ5 εηνὶεα ὈΥ 20 οπε.----δεεξίηρ ἐπ τυοϊΐαγε οὐ ̓"ὲδ ῥεορίς, απ σαγὶπρ 

͵,7}2ογιμε ῥεαςε οὗ αἰΐ μὲς γατα [705.3»" -- ἘΠΊ ογηρ δὲ ἴῃς ϑδπὴδ {{πὶ6 

18 [6]]οννϑῃΐρ οὗ (86 Οὐεθῃ, 50 ἰἢδὲ ὈΥ πγεδη5 οὗ ἴῃϑῖὴ {Π6 δῇαιτϑ 

οἵ [δε εν εγα ργόβρεγοιβ ρεγοηῃά 41} εχρεοϊδίίοῃ. ΤῊΪ5, ἴΒθη, 

νὰ ἴΠ6 ΨΑΥ ἴῃ ΜΏΙΟΩ {πὶ πρβ ὨΔΡΡεηδα ἴο {Π6πὶ ἴῃ [86 τείὶρῃ οἱ 

Αὐΐδχογχθβ)] ΤῊΪ5 ρῖνοϑ ἴΠ6 γεάβοῃ ΨὮΥ Μογάδοδὶ 85 50 Ὀεϊονεὰ 

ΌὈΥ 41} {πὸ ]εννβ. [Ι͂π ἢἰβ ΒΙρὴ ροϑιοη μα ἀϊά ποί [ογρεί 815 Κὶ π5- 

τη6Ώ, Ρυΐ σοηδίδηςγΥ ΙΔ ουγϑα ἴον ἰμοῖὶσ ροοά. Τῆυβ 6 ὈΟΟΚ ο]οβαβ 

ἢ 4 ρΙεαβαηΐ ρῥἰοΐυγε οἱ ἴῃς ὨδρΡρίηθϑϑ δἃΠ Ῥγοβρεγῦ οὗ ἴδ6 

]εν8 υπάεγ ἴΠ6 θεπεβοεηϊ τι]α οἱ ἱπεὶγ σογε] ρ] οηϊϑῖ. 

1. οπι. Ὦ;: Ἠδυρὶ τεραγαϑ 85 ἃ πηἱϑρ δος μ]οβ5 ἴο 2᾽3.--- ὉΦ}] ἔγραψεν δὲ 
4: ἔγραψεν γὰρ Α: καὶ ἔγραψεν 1,: γεοῖ! 3.--- ΘΓ] 50 Ος.: ΦΥΉΦΠΝ Ο 

Ος.: φηφην Χαλίδαη Οτ. ΝΘ (Ὁ: οπιὶ. 1, (οχο. Ν σ: 5 πιξ ἰὩσ οχ᾽φῦ ὑπμάογ ὅ): 

8.66. Βᾶ. ΤΠ ]5 5ρ6 Πρ,  ΕΙΘΒ οσουγβ ποσὰ οὐἱγῃ ἱῃ ἴῃ ὈΟΟΚ, 15 Πδδγοὺ ἴο ἴῃς 

ογίηδὶ Ῥεσγβ. Κλ εμαγαγεῆα ἰἤδη ἴμ6 υ804] Ξρε ]Πἰπρ.---- 0] ἃ σογὰ οὗ υπ- 

Κηονῃ οτἰ κί, το δηϊηρ ἰῃ ΘΑΥΪΥ ΗΘΌ. “ἰογοεα ἰδρουγ.᾽ ἨἩδετε, 88 ἰη Νεν 
ΗδΞΡ., ἰξ τηδδηϑβ “(σι δυϊε": ἐγέδιιαγίας 3: τέλη πὶ  οϑὺ (υπάογ ): τὰ τέλη 

1,: οπι. .---ἢ» 1 νερίθηε 3: -ἰ- σιῶν Ὁ: ἐπὶ τὴν βασιλείαν (ᾧῷ (τὴν βασιλείαν 
υηάᾶεῦ -- ο3Ὁ): ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 44: οπῃ. [,.--- ΝΥ -ἜΞ ομποίας 3: 

οτ. "Ν ΦΙ, 
Ὡ. ὙΠ Λ)221-- 52] οὐχ. 2: : Ηδυρὶ ἰγαηβροβεβ δἵξογ (ἢς [ο]ονίηρ οἰαιι56.-τ-" 

ΠΦΡῸ 59] Ρ]. 4: οπι.  Ἷ,.--- ὉΡ] τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ Φ 1,: ςΥ. 939.---- Ἰγ12.}] 
καὶ (τὴν) ἀνδραγαθίαν (-1- αὐτοῦ 44, τοῦ) (6: οπι. Ι,.--- Οὐ 2 Γι ΡΥ] διμωσλ 29 
σμζα. οὐ (Ὁ: πλοῦτόν τε καὶ δόξαν 1, (Ὁ (ο2ὖ υπάοτ ---}): εἰ σηη μη αία ε5 

εἰονία Ἶ!.---- Υν}] τῆς βασιλείας αὐτοῦ ᾧ: καὶ Μαρδοχαῖος 1,: Μαγάοολαὶ 
3:.--- ἼΠ05 -- ἼΦΝ] οὔ. ὦ (εχο. οὐ ὑπάοσ 3): ἐδόξασε 1,: Ηδυρὶ ἀε]εῖεϑ 

88 ἃ 93.ἶθα] ἐχρδηϑβίοῃ.--- ὉΠ ΜῊ 25] οτῃ. 33: καὶ 1,: σι (Ὁ: ἰδοὺ (-[- ταῦτα Ἐ 
ο3Ὁ) Φ: «οι Ἄ).---- ὈΝ2 1095] «Ωόάδ.. Ὁ: γέγραπται : ἔγραψεν 1, .--- “0] 

ἐξ νὶς 3: τοῖς βιβλίοις 1, .-- ὈΝΌΛΩ 52] οὔ. 1, 3 (ὦ (εχο. οϑὖ υπάσγ 3).- 

29] γερὶς Ἐ1: οτὰ. 31, 64, 71,74, 76, 93α, τού, 236, 243, 248, 240, Γ, ΑἸά. 
-- 5 -Ἐ εἰς μνημόσυνον (Ώ 1, (ο3ὁ ὑπάετ ---}: οτῃ. Ὦ. 

8. "Ἴ5] οὔ. ὦ 1, ἘΦ (εχς. νὶ σ' διπιε, ο3ὁ ὑπάο 3).-- ΦῸ] -Ἐ Ξ ἴοσι ὃ: 
διεδέχετο ὦ1,: τμϑοὶ ρίεδαι Ἶ2.-- Ἴ505] τὸν βασιλέα ὦ 1}1,: [16 υϑ0δ] ἐΧρτε8- 



2οὅ ἘΞΤΗΕΕ 

βίοῃη ἰ8 95 )Ὁ.--- ΟΥΉΨΙΝ] ᾿Αρταξέρξην ὦ: Ξέρξην 1,: -Ἐ ἐπ ἀΐε ἦα Ὧϊ: 

Ηδυρὶ ἀε]εῖε3.--- ὈΥΩ͂ -Ἐ Ἶοσι Ὁ: -Ὁ ἣν ὦ ὮΙ 1,.--- Ὀντν Ὁ] ἐν τῇ βασιλεία 

ΑΙ ἘΠ: ὩΣ τος ἢ Ὁ: Ηδυρὲ γε ὈΣΎγ02.-- ΛΤΙΝ -- ὙΣ] οτι. 4Ὁ.-- ὟΣ] καὶ 
δεδοξασμένος (ῷ: καὶ φιλούμενος 1,: εἰ »παρπίβοαδες Ὦ).--- ντῖν 2.9] ὑπὸ τῶν 
Ἰουδαίων (Βασιλέων γ1) καὶ φιλούμενος (ὦ (οπι. καὶ φιλ. 44, τού, 249): ὑπὸ 

πάντων τῶν Ἰουδαίων 1,: α μάαὶς εἰ εἰς ἀμοαΐε Ἶ.---- στῇ (δι) ηγεῖτο ῷ: 
καὶ ἡγεῖτο 1,: ῥγαεγαί Ἶ,.---- 30] τὴν ἀγωγὴν (ὦ: οπι. 1, Ἐ:.--- οὖν -- Ἰο; Ὁ] 
οπι. ὦ ζ;: αὐτῶν καὶ δόξαν περιετίθει 1, .--- ΟΦ 2] “σᾶγε ἔοσ ἴῃς το] έαγε᾽ 

(ψ. Ζε. 919 Ρ5. 859).--- ὙΡ ] τῷ ἔθνει αὐτοῦ ὦ 1, Ἐ;: ποὶ “ἷἰβ ροπίεγιγ,᾽ Ὀυϊ 
ῬΔΓΆ116] ἴο Ὁ», 48 158. 619. 

ΑΡΔΘΙΤΙΟΝ ΚΕ. 

1ΠῈ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΜΟΕΚΌΕΟΑΙ ΒΒ ῬΕΕΑΜ ΑΝῸ ΟΙἸΟΒΙΝΟ 

ΘΌΒΘΒΟΕΙΡΤΙΟΝ. 

Αἴτοῦ τοῦ (ὁ ἘΠῚ, ἀρροπά τῃς [0] οννίησ ρᾶββᾶρε, ΕἸ-. (Ξ Ψυϊρ. 
δηά Επηρ. Αἀἁ. Ἐπί. το -τἰ')}. Οπ [πὰ ογρίῃ δπά δηι υϊν οἱ τΠε 

Ρᾶβϑᾶρο, 566 Πηἰγοάἀμοίίοη, δὲ 13,20. Ἐργίμα Οτ. ἰοχί δηα νᾶγδηίϑ, 

866 Ῥαίοη ἴῃ ΠΗ͂. 11. ΡΡ. ςο-ξι. 

ΠΕ Μογσάεςδὶ βαϊὰ, Τ᾿ μεβε τπἰπρβ ἢανα σοπις ἔσο σοά. ἘΟΓΙ το- 
ΤῊΘΓΊΌΕΣ ἴῃς αἀγοαπὶ ΨΏΪΟΙ 1 8847 σοποαγηίης [Π686 τηδίζοτβ, ἔοσ ποι βίης 

οὗ ἰμεπὶ Ὧ45 ἔα! ἰε. 3545 ἴογ ἴῃς π||6 ἑουπίδίη [πὶ Ὀδοδπιο ἃ σχίνογ, δπὰ 

πεσε ψψ85 ᾿ἰσῃϊ, ἀπὰ (86 80}η, δηἀ τηυςῇ νγαΐεσ, 6 τίνοσ ἰ5 Εβίμοσ, ἡ δοπὶ 

16 Κίῃηρ πιαγγίθα, δηὰ τηδάθ Οὐδεη: δηὰ ἰῃῈ ἔἴνο ἀγαροὴβ ἅτε 1 δπὰ 
ἩδηΊδη: ᾿ΔΠα [Π6 ΠδίϊοἢΒ δὲ ἰμοβε {παὶ εγα δϑϑοπι ἱςα ἰο ἀεβίσγου (ἢ6 

Πᾶπ|ις οὗ ἴῃε  ἐὐνϑ: δ Πα τὰῪ παίΐοη, (ἢ18 15 15γδοὶ, ψ ηἱ ςἢ οτοὰ ἴο σοά δηὰ 

ὍΟΓῈ βανεα: δηα [ῃδ 1,οτὰ βανεα ἢἰβ ρδθορῖίο, δῃὰ ἴδε 1ογὰ ἀεοϊϊνογεα 5 

ἔτοτῃ 4}} {π6868 δεν], ἀηά σοά ψτουρῃϊ 5'χηβ δηὰ στεαὶ τό εγβ, ἡ ἰοἢ 
ἢδανα ποῖ θδδῃ ἄοῃα διηοης (πε πδίίοηβ. ΤΙ εγείοσε δε τηδάς ἴἔνο ἰοΐϑβ, 

οη6 ἔογ ἴδε ὈδορὶἊ οὗ σοά, δηὰ δηοῖπογ ἴοσ 411 [πΠ6 πδίΐοῃηβ. δ᾿ πὰ (Πεϑς 

ἵνο ἰοΐβ οδπιὲ δἴ (ες Βουσ, δπὰ {{π|6, δηὰ ἀδὺ οἵ Ἰυάρτηεπι δεΐοτε Οοά 
(ἔοτ ἰβ8 ὑθορ]θ) δῃὰ δραϊπϑὶ 41} ἰη6 πδίίοπβ. 9ο Οοά τγοιῃετηθρογεά ἢϊ5 

ΟΡΘΟΡΙΪΟ, δηὰ 7υβιδεα ἢ5 ἱπμεγίίΐδησαε. 1 γεΐοσα ἴπε86 ἀδγϑβ 5}4}} Ὀς 

Κορὶ Όγ ἴδπεπὶ ἴῃ [ἢ 6 τποπίῃ οὗ Αάδϑγ, οὐ ἴῃ ἔουγίοε ἢ δηὰ βέζθοηι ἢ ἀδγ8 

οὗ {πε τηοπίῃ, νυ δὴ 858οΙ ὈΪγ, δηὰ ἴον, δπὰ ψ ἢ αἰαάποββ Ὀεΐοσε σοά, 

τὨγουρπουΐ [Π6 χε πογδ[]Οἢ5 ΤΟΥ ἜΝΕΙ διηοηᾷ Πὶβ ΡοΟρὶς [5γϑ6]. 

1η (6 Τουτίῃ γεᾶσ οὗ ἴῃ σεΐζῃ οἱ Ῥίοϊθσαν δηα (]εοραῖγα, ϑοβιϊμευβ, 
ὙΠῸ 5δἰὰ {πὶ ἢς ννᾶ8 ἃ ργεϑὶ δῃὰ ονϊΐε, δηὰ Ῥίοϊετῃν Βἷβ βοῃ, Ὀγουφῃῖ 

τ[λς οτγεροίης ἰείῖεγ σοποεγηΐηρς Ῥαγὶπι (ΡὨγουΓαὶ), ἢ [ΠῸῪ 5814 ννὰ5 
ξεπυΐπα, δπὰ {πὶ 1 γϑὶπιδοθ8, ϑοη οὗ Ῥίοϊθαυ, ομα οὗ (ῃ6 ῥθορὶε ἰῃ 

.}  γυβδίεπι, πδα ἱπίεγργείεα ἱ 
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ΑἸἹΡΕγ, 1:τ7. 
ΑἸΌτοοδῖ, 158, 223. 
Αἰαΐηε εὐϊίοη, χὶ, 33. 
Αἰεχαπάεν- Κονιαηοξ, 67. 
ΑἸΚΑΡΟΖ, 18, 20, 24, 41, ΙΟΙ, Σ10. 
ΑἸποβηΐπο, 110. 
ΑἸΞΠΘΙΚΉ, 110. 
Αἰδπ)δ, ΙΟ0. 
Αν»ιεγίοαη 7]ομγπαὶ οἵ ϑενεὲς 1,αη- 

ἐμαρες, χὶὶὶ. 
Απδη Ὁ. αν, τοά. 
Απδηϊκίδη, νἹ]. 
Απάτέ, χὶϊ!, 43, 46, 1ο4. 
Απάγεϑᾶς, 212. 

Απϊοηϊπ}8, 36. 
Απβυενῤ Ῥοίγρίοι, το. 
Αοογγῤῆα, νὰ, 33. 
Αροςίοἱές (απμοη», ς. 
Αᾳυΐα, 29, 34. 
Ααυΐηε, ἀ᾽, τος. 
Αναδίαη Νέρ)ς, ὅς, γ6, τ8ο. 
Αγδπλδ, 110. 
Ατηδαά, 117. 
Αὐτίδῃ, 52, 123. 
Αϑβδοσ, 1309. 
Αϑηκθηδζὶ, στο, σἕϑ, τό4. 
Αϑοϊδῃυβ, 33. 
Αϑϑοπηδηὶ, 4, 6, 8. 
Αϑβῖου, ς2. 
ΑἸΠδη ϑῖι8, 4, ΟῚ. 
Αἰδεηδυβ, 92, 120, 140, 142. 
ΑἸ 145, 12. 
Αὐυοδοῦ, 112. 
Αὐυψυδῦ, 113, στό. 
Αυγσυπίϊηε, ς, ὅο, ΙΟΙ. 
Αιμμογίξεά Μεγείοη, χὶ 
Ανεξία, 72, τός. 

ΒΑΒΑ ΒΑΤΗΒΑ, 110. 
Βαῤγϊοπέαη Ταϊνιμά, χὶ, 2, 20, 98 7. 

ΙΟΙ, 5586 ΜηλβΉᾶ. 
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ΒΔΟΠΟΓ, 1Ο4. 
Βδόσ, χὶ, 9, 12, 135, 143, 172, 181, 

Βαττεῖϊ, χὶῖ!, ττό, σϑ7. 
ΒαΞεἰ Ῥοϊγρίοι, τ. 
Β 4511, 7. 
Βαδιυ κά 5ϑ:η, χῖϊἱ, 115. 
Βδυεσ, χὶϊἱ, τα. 
Βαδυτηραγίθῃ, ΧΙ, 53, 113, 125, 128- 

130, 184, 161, 183, Ιρ5, 201, 220. 
Βα, ΣΙ 
Βεεῖϊς, 114. 
Βεάε, 53. 
Βε ταν, ττό. 
ΒΕ] δγιλὶη, Χὶ, ς3. 
ΒΟΠΔΓΥ, 71. 

Βεῃ Αβδεσ, 9, 12-15, 145, 1θοὅ, 210, 
233. 

Βοη Βο6Ζδϑ]οὶ, στο. 
Βεοη Ὠδνιά, το4. 
Βεηΐεγ, ὅ9-)1:. 
Βεοη Ηδυγ μι, 11-13. 
Βεη Ηαγυγὶπι σδοη, 14. 
Βεη͵απιη οὗ Τυάοἷα, 120. 
Βεη Νδρδιδὶϊ, ο, 14},., 145, 196, 210, 

233. 
ΒΘΏ3ΟΗ, Στ. 
Βεηΐοσ, τοϑ. 
Βεη ὕρδγδη, 232. 
Βοσσοσ, 40. 
ΒεΣ Ποσ, τού. 
Βοτγηβίοϊη, ττό. 
Βετοββι8, 92 ἢ. 
Βεγίδοδιι,, χὶΐὶ, 43, 57, 116, 120, 12 

142, 1δο, 156, 162, τόρ, τ76 
181, 183, τᾶς ᾧ,, τοό, 202, “Οὐδ, 
209, 213, 223 ὕ,, 233, 243, 296, 
426ο-262, 2901, 296, 302. 

ΒεσίΠο]άϊΐ, 113. 
Βενδῃ, 54. 

Βεζοϊά, ς4, 137. 
Βιδίία Μαρμα Οονεριεμέαγίογίμηι, 

109. 
Βίδίία Μακχίνια, τορ. 
Βιδίία ϑαογα Μιώραία οὠπε ῥίωγ. 

ἡμίεγρ., ττι. 
Βὲέδίοαὶ Ἰονία, χὶὶ. 
ΒΙΠογ θεὶς, 1.34. 
Βίγο, 126. 
Β 5561}, χιϊὶ, 8, 43, 46. 
ΒΙαυ, 273. 
ΒΙεοἷς, 77, 113. 
Βοος, 57, 63, 113 ἡ, 
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ΒΙυπῖ, ττό. 
Βοιοδοσ, χῖὶ, τ62. 
Βο ΐΪθη, νοῦ, 123. 
Βοπεγῷ, 11. 
Βορεδενγρ Βίδίε, τςτό--τΊ, χὶ 
Βονεδενρ Βιίδίε, τς26, χὶ, 18, 22. 

Βοπατγῖ, χὶϊἱ, 53, Ιο0, 130, 164, 174, 
176, 182, 186, τοό ζ,, 226, 262, 
274. 

Βοοίῃτογά, 1τ1τό. 
Βογϑεη, στό. 
Βτεϊδυρῖ, τοξ, τος. 
Βτοηΐ, τοϑ. 
Βγεφσοία Εαἀϊοη, χὶ, το. 
Βγίβθοῃ, 124, 148, 150, Ιοζ. 
Βτοςκεϊπιδηη, 207. 
Βτοντι, Ὠγίνοσ, Βτγίσχε, ΕΠ εδ.- Ηρ. 

Ιεχίοοη, χὶϊ, 144 7., 150 1, 1δ:, 
207, 212, 224, 251, 266, 284. 

Βυῦεσ, τος Δ 
ΒυςὮΠΟΙΪΖ, 124. 
Βυςκίεν, στό. 
ΒΔ], 127, 135, 145, 162, 181, 202, 

224, 261, 201. 

Βυϊηρετ, 95, 235. 
Βυηθβεη, 57. 
Βυτάοτ, ττό. 
Βυττηϑηῃ, 110. 
Βυχίοτί, ΧΙ, 13, 284. 

ΓΑΗΕΝ, 118. 
(α)]εΐδη, χὶϊ, 53, τοϑ ἅ, 186, 1907, 

48 248. 
(δἰπιθεῦρ, ττό. 
(αἰπιεῖ, ΧΗΣ, ΤΙῚ. 
Οαϊονίυ5, ΧΙ, 10. 
(αϊνίπ, χὶϊἱ, τοϑ. 
ΟΔΠΠΕΥ, 145 ἡ 
(αποης οὗ (ζανγίμαρε, 5, 42. 
Οαπμοης οἵὗ Ἴζεα, 4. 
Οαποης οὗ Τγεηί, 42. 
Ορε]]υ5, ς3. 
ΟάγρζΖον, ΧΙ, 53, 112. 
Οαγι μυβίδηι5, τοϑ 
(αϑρὶ, 1ογ. 
(855ε], χῖὶ, 22 δ, τό, τᾶς, 133, 158, 

176, 188, 208. 
(δ ϑϑοάογιϑ, 4. 
ΓΟ δϑίαϊ!ο, τοϑ Κα 
(εἰ άοὶ 5, σό, τόρ. 
Γ(εηδηὶ, 17. 
ΟἸμδίβ, ἱσΐ. 
Οδπάϊοεσ, 112. 
ΟΠμανδηηεβ, 115. 
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Ομόγης, χἰϊὶ, 67, 77, 113 7, 133, 

144. 
ΟὨΠΙΡΙ6Ζ, 121. 
ΟΠ γγϑβοϑβίοπι, 37. 
ΟἸαγκο, στο, στό. 
ΟΙαν, 89. 
(Ἰεπιεηὶ οὗ ΑἸεχαπατγία, 6ο, τόσ. 
ΟἸεγίσυβ, ΧἹἹἹ, 53, 111, 128, 130, 133, 

142, τότ, 164, 167 7., τγ8, 187, 

1ρο, 200, 248, 261. 
Οοάεα Αἰεχαπάνγέημδ, Χὶ, 5, 32. 
Οοάεα Ανιδγοσίαπης, χὶ, τό. 
Οοάεα Βασίαπο- αἰτοαπ5, Χὶ, 4, 32. 
Οοάεα ΟἸαγοριογαημ5, 4. 
Οοάεα Οονερ[ιμεηςῖς, 40. 
Οοάδφα Οογδεϊδηξῖς, 40 7. 
Οοὐδα Εγεάενίοο- Δ μρμδίαμμδ, 3432. 
Οοὐεχ Ογαίογίμ5, 40 7. 
Οοάέα Ῥεοπίαπες, χὶ, 40 7. 
Οοάεα Ῥεϊγοῤοϊιαπμς, 6. 
Οοάδα δίμαἠέίσιδ, χὶ, 5, 31 7. 
Οοάφα Μαϊηοεαπς 40. 
Οοάξα Ψαίοαμμ5, χὶ, 4, 31. 
Οονεῤἰιμεηδίαη Ῥοίγρίοί, χὶ, το; ἰϊ5 

Οτεοκ ἱεχί, 33. 
(οπάδπηίη, 267. 
(οορεῖσ, 1οϑ. 
Οογαιϊηναῖῖο, ττό. 
Οογηοὶΐυβ ΝΈΡοβ, 220. 
(οτΠΕΙΥ, 114, 117. 
ΟΟχΆ]], χὶϊἱ, 17, 92. 
Οοιτοάϊ, 112. 
(οβῖθ, Σ;2.. 
(ουΖίο, 1ορ. 
ΟΥδπιοσ, 113. 
Ογμ οὶ ϑαοσγὶ, ΧΙ, Ιορ. 
Οτοσπἶι8, 1ο0. 
Οτυβίυβ, 112. 
(ἰοϑῖ85, ὅρ, 71, 1ρο, 136. 
Ουπηπλὶης, 95, 117, 235. 
Ουγίϊυ5, 1290, 138, τού, 2ςς, 264. 
ΟυγΖοῃ, 134. 
Ογτ!] οὗ [ἐγ βδίθσω, 4. 

ὍΑΙΜΑΝ, 8. 
Πδ 4518, 24. 
Ὠδίῃε, στό, 1:8). 
Πανιά, 22, 24. 
αν άβοῃ, χίϊϊ, 112, 1τό. 
Ὦρδδπο, 46. 
Πε]ἰΖϑοῦ, ΧΙ, ΟἹ, 134 ὕ,, 144, 146. 
Βεγεηρουγρ, 6 
Ὠροαυίβςοῇ, 6. 
ίαίορις οὗ Τύνιοίμγ απὰ Αφμῖα, 4. 
Πι16βἴοὶ, χα. 
Ὀίευ, ἀς, τοϑ Κα 
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Πιευϊδίογ, ὅς, 126, 134, 136 ὕ,, τό:, 
Ιός, 173, 188, 231, 248, 261. 

ἢ ]βεστίηςκ, 45. 
ὈΠΠ]τ δ ηη, ΧΙ]. 
Ἀ΄ῖο (μγγϑοβίομι, 92. 
Πιοάδιὶ, τοϑ. 
Π᾿οάοτγυβ δίουϊυβ, 77, 190, 192. 
Ὠοάαά, ττό. 
Ὠ᾽ ὌγϊεΥ, ττό. 

ῬΟΖΥ, 145. 
Ὠ τίνοσ, ΧΙ, 38, 115, 281, 2098. 
Ὀγυδβίυβ, χὶϊ, 53, το ᾧ, 1:ῶς, 136, 

150, 152, τόδ, 185 7., 190, ιϑό, 
ότι 7. 

Ὠυῖκο5, σσ. 
ΒυποκΚοΥ, 122. 
ΒὨυγδῃ, ΣΙ1Ο0. 
ιμο Απημοίαϊοηδ, τοϑ. 

ἘΒΕΌ7ΕΘΥ, 4. 
ἘςΚαγά, 112. 
ἘΠΓΟηΡγταὶβ, σ1ϑ8. 
ΕἸΟΏΒΟΓΗ, ΧΙ, 5.32, 112, 130. 
ΕἸΊΈΖεσ Ὁ. Ηγτοδηυβ, 102. 
ΕἸΐεζΖεσ Ὁ. 1 υἀδῃ οἱ οΥ 5, τοῦ. 
ΕἸΙοΖοσ, ἘΔΌΌΙ, 232. 
ΕἸ δὴ μᾶρ- ύδοη, 118. 
ΕἸΠςοῖζ, 114. 
Ἐπογοίορασία Βέδ᾽ῖσα, χὶὶὶ, τ46, 2ο6. 
Ἐπογοίορασία Βγαπηίοα, χὶι. 
ΕΡΙΡΏδηυ5, 4, 1ο.. 
Ἐτρί, 52, ὅο, 75 }, 78, 8ο-82, 88, 

193. 
Εττήϑῃ, 126. 
Ἐβοοθαγ εἴ Μεηάοζβϑ, τοῦ. 
Ἐβίυβ, ΧΙ, τοῦ, τ68 ἅ, 284. 
Εὐβεδίυϑ, 4, 34 }, 52, ο8, τοι. 
Ἐπνναἱά, χὶϊ!, 113, 181, 202. 
Ἐχροσίίον, ΧΙ. 
Ἐχροσίονν ΤΉμες, Χὶὶὶ. 
ΕΥ̓ ὈοβοδΖ, 1 18. 

ἘΈΞΣΝΒ, τόρ. 
ἘεΙγαπα, κι. 
Ἐδυδτγασηίυ, 100. 

ΕἸεΙά, 32, 35, 37. 
ΓΤ Ὰ "6. 
ΕΠ θη, 117. 
Εἰτάδυϑί, γό, 136. 
Εἰγοὶ Ταγρίη, Χχὶ, 18--21, ΙΟΙ. 
ΕἾΞΚΟ, 114. 
ΕἸΔΏἋΠ, ΙΖ. 
ἘτάηΚΕΙ, 43. 
ἘτδηκΚίαυγίοεσ, ᾿οῦ. 
ΕΥΔΖΕΤ, 87, 92. 
ἘΓΕΠΒΟΟΤΗ͂, 13. 
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ἘτΊΖεοδε, ΧΙ, 8, 37.},, 43, 45, 276. 
ΕΥΥΔΥ, 131. 
Εὐγϑί, 4ς, ὃς, στιϑ. 
ΕΥ]1εγ, 8, 43, 46. 

ΟΑΙΙΚΟ, 110. 
Οὐ δβίεσ, 104. 
σεῖο, 113, 124. 
Οεἰρει-Κυδη, τ2:, 148. 
ΟεἰΌΠδιι5, 23. 
Οέηαγα, χὶϊ, οο ὕ., 5εὲ Ταϊνιμά, 

Βαῤγίοπίαπ Ταϊρεμά. 
Οεπεργασζά, ς2, τόϊ, σἱοο. 
Οεπευα ογοίοη, τορ. 
Οεγβοηϊάεβ, το). 
Οεβεηΐυβ, χίδ, γο0 7, 132, 26:1, 277. 
ΟἸεπιεϊβίοσ, 212. 
ΟῚ], ττό. 
ΟἸἴμβρυγῃ, 3, ό, 9, τι Κ,, 13, 138, 172, 

210, 272, 200. 
Οἰδαάεη, ττ4 αὶ 
ὅοε]ε, ἀς, γό. 
Οδεβηρεολς Οεἰελγίς Αησείροη, χιϊὶ. 
σόηήηροοῖε Οεἰεμγίε Ναοὐγιοπίδη, 

ΧΙ. 
Οοἰαἀϑομπμάϊ, τοο. 

Οτεεὰκ Ψεγείοη, χὶ, 24, 209-47. 
Οτοίϊιβ, το δ, τος , τόι, τόρ, 

176, 182, 187, 107, 284, 302. 
Ογυπείβεη, 87. 
Οτύπηιαδι, 17. 
Ουμκεὶ, 87, 90. 
Οσυΐίς, 112. 

ἨἩΑΝΈΒΝΙΟΚ, χὶϊΐ, 113, σ)ϑ, 183. 
Ἡβίϊένυ, γ8, τις. 
ἩΔ]οΥ, ττό, τού. 
ΗΔ]], στό. 
ΗἩδιΡΌΓΡΕΟΙ, 113. 
Ηδίηεὶ, αν, ΣΙΙ. 
ΗδημπΊεσ, νοη, 85. 
Ηδγεουβ, 1τορ. 
Ησίανυ, 6. 
Ηδτρεσ, νὶ, χΙϊΐ, «17. 
Ἡαείήηρε Τιοίοπανγν οὗ ἐμ6 Βίδίε, 

ΧΙ, 14ς, 188, 2οὅ 
Ηδυμχ, 277. 
Ηαυρί, 46 ἡ,, 54, 68, γο, 79, 81 ἼΤΩ 

δ8ό, 88, 92, 94, 115, 127, 135, 144 7. 
147, 153 7, 156, 158--τό3, τόδ, 
171, 176 δ, 179-181, 1τ8ς-τ88, 
ΙΟΙΓΙΊΟΚ, 109, 202, 207, 212 ἤ,, 
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215, 219, 224, 242 ὕ,, 246, 1951, 
26ο-262, 466 ὕ,, 272, 274, 277 
282, 201, ρς, 208 7, 302, 3ος. 

Ηδυο, 114. 
Ηδννοὶβ, ττό. 
Ηδγε, ἀε ἰα, τορ. 
Ηειαἀθημεΐπ), 13. 
ἩΕΣΙΡτοηη, στο. 
ἩεΙπιοῖὶι, 1.34. 
Ηεηρβίεηρεγω, 45. 
ἩδηΓΥ, ΧΙ, στο. 
Ηεγθβί, 52, 113. 
Ηετοαοίι8, ΧΙ, 54, ὅ4. 
--ἰ, 99, 220. 
--- ̓ τού, 2οο. 
--ἰ, 126, 142. 
π--ὶ, 133, 128, 236. 
πτ-1, 134, Ιοζ. 
πτ--Ξὶ 138, 218. 
--τ, 192, 2οό 
--ῖϊ, 31, 153, 158. 
---ῖ, 6γ, τς. 
---, ὅ9, 18, 22:. 
---ἢ.. 72, 20. 
----ἰῦ, 77, 220. 
----, 79, Δοο. 
---ἰ, 84, 72, 153, τός, 220. 
----- δ, 89, 72, 123. 
στ Ια, ο4-οό, 123.. 
π΄ Ἀν, 95.}ν 120, 205. 
-----ἅἰ, 97, Ψ 123. 
----ῖΣ, 18, 1523, 220. 
----, τ2ς, 287. 
---, 128, 201. 
--ττ-ῖ, 129, 267. 
---- ἢ, 138, 24ξς. 
---ὔ, 140, 220, 245. 

ἷν, 44, 123. 
ν, 11, 245. 

--- ν, 14, 1όο. 
---τ-ν, 8, τς. 
πτ-ν, 53 2, 137. 

τ ΥἹ, 30, 287. 
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Ἡετγοασοίῃ, νἱϊ, 228, 287. 

ὙΠ, ὃς, 192, 245. 
-- ν, οο, 192 
ἄσππρῦς τὰ , οϑ, Ιόο 

ΞΘ ἢ, 99,ῺὨΔᾳὨ, 214. 
--- νι, τος, 148. 
--.--- ἶχ, 24, 214. 

᾿Ξ ἶχ, 32, όο. 
---ἰα, 8ο β, 120, 140. 
--- ἷχ, 82, 1301 
----- ἰχ, τοῦ, 245. 
--ἴἰχ, τοῦ, 233. 
---τῖχ, ττο, 1:50, 240. 
--͵χ, 112, 71. 
Ηεγχεὶ πΊοσ, 117. 
ΗἩειζΖίε], 113. 
Ηδς55, 112. 
Ἡεβυοδίυβ, χὶ, 231, 26. 
Ἡδυϊήδηη, 112. 
Ἡον]εῖὶ, χὶϊὶ, στό. 

5. 
Ηἰισίᾳ, 84, 113, τό 7., 243. 
Ηοβπιδηῃ, 93. 
ΗοΪπηεβ δηὰ Ῥαδγβοηϑβ, χἰϊὶ, 
ἩΟΙΖπιδΠη, 113. 
ἩοτηπΊεὶ, 87, ΟἹ, 114. 
Ἡοορῆί, νη ἀοζ, νὶ, 12. 
Ἡρογδςο, 142. 
Ἡοτονϊζ, 1ο4, 114. 
ΗΟΙΘΒΙΕΥ, ΣΣΙ. 
Ηουρβὶραηΐ, ΣΙ. 
Ηὐρβοῖ, τού, 118. 
Ηυρθο5, ττό. 
Ηυρο οἵ 5ι. Υ]εΐογ, ςό, 1:ογ. 
Ηυτ πιο] ΔΊΟΥ, 117. 
ΗἩπηΐίοῖ, 114. 
Ηυῃηίίεν, 53. 
Ηυτγνίζ, 14. 

35..37: 

ΒΝ ΕΖΒΑ, ΧΙ, ΣΙ, 20, 52, τού ὕ, 
128, τότ, τό4, ὡμ 1Ιού, 243, 26:1, 

84, 2 
ΙΌ0η Οδηδῇ, τος. 
ΙΌὈη Μειϊεςῆ, ΧΙ, Σ1ο, 26:. 
[θη ϑαγῴδάο, τος. 
Ιρη Υδῆγα, στο. 
1ππτηδηιο6ὶ Ὁ. ϑοϊοσηοη Ὁ.  ὑκυῖκῃϊεὶ, 

τοῦ. 
138δς Ὀδη ΕἸΘδΖδγ, 15. 
1ϑδῖδῃ Ὁ. ΕἸ) 8 ἀϊ Τγδηΐ, 107. 
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Ἰβίοάογιβ, 5. 
1ββοῦὶεβ, κό, 118. 

ΤΑΒΙΟΝΒΚΙ, 12. 
1 .δεκβϑοη, τοϑ. 

᾿ρλι 8(ΟΌ, 30, 40, 133. 
8Πη, 46 δ, τᾶ, 134, 146, 187, 262. 

αμνδίεμεν, ὧν ῥγοίεσίαμξονε Τῆε- 
οἰορίε, χὶὶὶ 

]δπγίεϑου, ττό. 
7 ἀταρεὶ, 115, 134. 

235. 
ἘΚΟΙΡΙΣΙ (με Ῥυηποίυδῖοε, 13. 
7] ποῖ, 8, 43, τος, τού. 
]Θῃβεη, 67, 69 ,, 75. 87, 80. ΟΙ-ο3 

Ι 215. 
7ετεταΐδη, ἘδΌΌΙ, 232. 
]ετοόπιε, ΧΙ Σ, 5, 10, 224-28, 33 2, 

36}, 41}, 53. 
.εγμδαίοενι Ταϊνεμά, χὶ, 99, τοι. 
.)ειυΐει Ἐπογεϊοραάία, χίᾷ ΧΙ. 
)ειυῖς Οματγίενγὶγ Κευίειυ, χὶϊὶ. 
Το δηδη, 174. 
]οδη οὗ Παπιδβου8, 4. 
]οἤη5, γ8, 88, 93. 
Τόβερῃ Ὁ. σογγοι, 102. 
7οβερδυβ, χὶ, χὶῖϊὶ, 8, 37, 39, 42, 44, 

53, όο, ότι, γη8, 8ο, 83, οϑ, 1τοο, 
102, 124, 134, 150, 153, 164. 

7 οϑερῆυ5 Οοσγιοηϊάεβ, 102. 
«]ομγμαὶ “χη δ ΧΙ]. 
)ομγπαὶ οὗ μὲ Ανιεγίοαπη Ογίεαὶ 

ϑοοίξίγ, χὶϊὶ 
7οιγηαὶ ΡΒ Βιδιἑοαὶ Δι ονγαίωνε, Χιὶὶ. 
.Ἱομγμαὶ οὗ ἐπε Κογ. Αςίαὶ. 5οε., 137. 
]υἀδῇῃ [ὃνν Ὁ. ΒοΖαϊεὶ, στο. 
]υάδῃ (με Ρχγίηςς, 90. 
Τωάίξονες 1, εναίμγδίαί, χὶὶὶ. 

. 7 π]]11ι.8, 5. 
]υηϊυ5 δηα ΤΥοτλο6 1105, χὶν, 53, 64, 

ΙΟΙ, Ιοϑ ἤν, 127 7., 136, 141, τό:, 
181, τοῦ ὕ,, 248, 2ς6, 26:, 302. 

Τυβιὶ, 53, 66-7ο, 121, 124. 

ΚΑΗΤΙΕ, 16. 
Καιπιρῆδυβεη, χὶν, 57, 116, 127, τόρ, 

τού. 
Κάαγα, τού. 
Καυ θη, 42, 114. 
ΚαιυϊΖζϑθοῦ, χίν, 8, 46, 114, 143, 156, 

1ςο, 166, 177, 181, 192, 212, 21ξ, 

216, 219, 224, 242 7., 251, 257, 
26ο-262, 266, 272, 201. 

Κοοι), 45. 
Καὶ], 113, 116, 120, 1:28, 131, 130, 



ΙΝΌΕΧ 

ΣδΟ, 1:5ό, 1τό:, τόρ, 176 7., 182 ἴ., 
186 ζ, τού, 2οο, 2οῦ, 20, 213, 
221, 224, 26ο., 282, “οὔ, 300, 302. 

ἈΠ ΤΠ Πὴ μ. ὧας Α. Τ.., χὶν, 
145. 

εὐ πον ολε Βιδοίπεξ, χὶν. 
ΚΟἸ]6, 113. 
Κεπηϊοοίϊ, χὶ, 6 ζ,, 9, 111. 
Ἐττ᾽ τοϑ. 
Κιπιδ, 35. 
Σὰ ΠΕ ΕΙ 114. 

Ἔ  ροδας 113. 
ΚΙ Ιεἰϑβὲ, νοῦ, 82. 
ΚΚΟΔΌΘΊΡΔΌΕΣ, 117. 
Κηυάδίβοῃ, 132. 
ΚΗ Ϊεσ, 113, ττό. 
ΚΚδηΐμ, ἰχν, 46, 82, 114, 181, 207. 
ἸΚοΟΝΙτεὶξ, 52. 
Κοδη, 118. 
Κομυΐ, ΙΟ4. 
ἸΚοβίογβ, 1σϑ. 
Κταῖι, 6. 
Κσϑυβ5, 244. 
Κυρσηροῃ, χὶν, 20, γό, 82, 197. 
Κυμδη, 124. 

ΤΑΑΟΑΒΡΕ, χίν, 4,8, 18, 21, 32, 35, 37, 
ός, ὃς, ΟΙ, 135, 144, 147, 151, 212. 

Ταηρεοη, 38, 42, 45. 
1 ρίας, ἃ, χὶν, 52, 1τοϑ ζ., 128, 186, 

1900, τού, 223, 296, 284. 
, 1223. 

1 αναΐεσ, τοϑ. 
1, απϑοῦ, στό. 
1, ἀγαγα, 240. 
1 αγαίη, 114, 117. 
κε, τό 
ΤΙ αἰπιάδτίετ, 115. 
Τα ἰίμογ, ᾿οο. 
Ια Τωῦς, 6. 
1.ο Ηδῦτγευβ, 107. 
ποῦ ἀε Βαδρτιοὶβ, 1:ο7. 
Ινὶ θη Οσεσβῆοσι, χὶν, 1:ο7. 
1νῖϊα, 9, 13. 

τ; χῖν, 170, 178. 
οοΐ, 53, τόρ. 

τ βυζης [84], 112. 
1.οη, 136. 
Τλιδηη, 36. 
1 νγ, 264. 
1, ὄνε, 117. 
Ι,.οἴϊτυβ, 134. 
1οπάοη Ῥοϊγρίοί, χὶ, τό, τ8, 20. 
1ιυςίδη, 150. 
1λιοίδῃ ἰῃ6 Μαγίγτ, 31, 37. 
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Σμοίαη" 5 γεοδηδίοη, χὶ, 37--18, 44, 52, 
ὃς δ, τοο. 

Γαῖδοσ, οό, τοϑ. 

1γτα, 52, 107, 109, 131, 174) 221, 
262. 

Μ᾽ ΟΣΥΜΟΝΊ, 115. 
Μάδεοῖβϑε, τι. 
Μ᾿Ο το, στό. 
Μδοσοθὶι8, 1950. 
Μαραεὶπ 700) αἀΐε Οεεολέολδέδ ἱ. 

Ῥ5ϑεηϑομαῦ! ἀες 7 μόεέδπωρεϑ, χὶν. 
Μαδεον ΨΉΡΥ, 14. 
Μαϊτηοηίάες, 9, 14, 97. 
Μαὶ!ρίη, 118. 
Μααν, 114. 
Μαϊίεσ, 94. 
Μαϊνεηάδ, χὶν, 53, τοῦ, 1:28, 133, 

136, 174, 182, 186, τού, 256, 2ος, 
402. 

Μδηίΐ, στό. 
ἹΜαχγ.ομδηῖΐῖ, 1ἱΐ. 
Μαγίδῃδ, χῖὶν, ἰοῦ, 133, 1:όρ, 187, 

256, 261. 
ἹΜαγαυδτσῖ, 6η) ἥ-, 114. 
ἀ πθλυρραι 51. 
Μαγίϊ, 147, 1φ1, 1όο, 212. 
ἹΜαγίίδηδυ, 111. 
Μάδϑβοη, στό. 
Μαξεογα, χὶ, τ1-τό, 2483. 
Μαϑβ' (αἱ, γ6. 
Μδίδηδ, 130. 
Μάδυύτγοσ, χὶν, 116, 162, 186, 25:1. 
Μάδγεσ, χὶν, 110, ᾿ιόρ. 
Μερδβίβεηεβ, 52. 
ΜΗ, χὶν, 2ο, 28 ὕ., 93, οϑ-Ἰοο, 

110, 200 Λ., 205, 305. 
Μερη αι Ταΐαμήη, η8, 8ο. 
Μείοσ, 84, 113. 
Μεροοτω, 63, ὃς, 113. 
Μεὶγ Ὁ. ΗδΥγ πὶ, ΙΣῚ. 
Μεῖββηοσ, 87, οο, 92, 110. 
Μεϊαχγηπγθα, 110. 
Μεϊῖϊο, 97. 
Μορδῆεπὶ ἢ. Ηδεῖϊρθο, τοῦ. 
Μεραε ββοῆῃ, 117. 
Μεμοζῆλυβ, χῖν, 53, τοῦ, 1τόᾳ, τόρ, 

174, τρο, :ρό, 256, 262, 284. 
Μετχοδίου, 52. 
Μέοσῖΐεοὶ, ττὸ. 
Μεῖχ, 8. 
Μέεγεσ, χὶν, 53, θοῦ, 121, 124, 212, 

209. 

Με, 39. 
ΜΙίοδε|15, χὶ, χῖν, 7, 57, 78, 83, 111. 

χιό, τόδ, 226. 
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Μίαάναορ Αὖδὰ Οονγγοη, χῖν, 103, 

109, 240, 245. 
Μίιάνας, Εείμεν Καῦδα, χὶν, 103. 

Μάνα: ἤγοηι Υεπιεη, 104. 
Μίάνασιι Μερίπαιμ Εξίπεν, χὶν, 103. 

ΜιαναΞ!» 1.4α, Τοῦ, χῖν, 103. 

Μίάγαεμ Ῥοπὴνι Αμεγῖνι, χῖν, 104. 

Μίάνατῃ ῥωδιἑεμεά ὃν Μ.ο Οααςίεν, 
104. 

Μίαάγαεμ ϑμοζεν Τοὺ, χὶν, 1ο4. 
ΜΈΠπΊδΔη, 113. 
ΟΜίσμηα, χῖν, ος, 98 7., 110. 
Μιμεϊμρεη ἀδν Ῥογάεγαϑιαἰέδο θη 

Οεςεἰ!Ξομαζέ, χὶν. 
Μο’εά, 99. 
Μο]ἀθηδυοσ, 112. 
Μοϊάοσ, τοϑ. 
Μοχησζαβθῃ, δ. 
Μοηΐδηι8, 12, 20, :ΟΘ, 141. 
Μοοῖ, ἐξ, 115. 
Μοοτε, νὶ, 145. 
Μογᾷϑῃ, τό. 
Μογρδῃ, ἐς, 126, 134. 
Μοϑβεοβ ἴῃς Ῥυποείυδίοτ, 13. 
Μοειὼ εὐϊίοη, ϑγγίας, χὶ, τό. 
Μόονεῖβ, 113. 
ΜΏ]]εσ, γ6, 133, 153, 201. 
Μιυηβίογ, χὶν, τοϑ δ, ι81 248. 
Μυηκ, 22, 24. 
Μυβ5-Ατῃοὶί, 87. 

ΝΑΗΜΙΑΒ, τοῦ. 
Ναρίες εὐϊιίοης οἵἨἩ Βέδίε, χὶ, το. 

Νδίμδηῃ Ὀεη 7616], 20. 
Νδίδδη οἵ ϑοπεῖῃμο, 1ο. 

ΝοΒοιλίδῃ, Ἐδθδὶ, 88. 
Νοϑίοσϊαθο, 111. 
Νείεϊοσ, χῖν, 17, 136, τού. 

Νουθδιοτ, 6, 134. 
Νειυ ΤεΞίαπφηϊ, Χὶ. 
ΝΊΟΘΡΒοσγυβ, 4. 
ΝΊΟΚαβ, 51, 113. 
ΝΙΘΌΜὮΓ, 121. 
ΝΙΘΠΊΘΥΘΓ, 112. 
ΝΊ656, 39. 
Νό]άοΚο, χῖν, 30, 43, 46, 113, 115, 

.ς 20ζ, 200. 
ΝοΥΖί, 7, 1τ6ό, 172. 
Νοννδεῖ, χὶν, 87. 

ΟἘΡΈΕΆ, 112. 
Οδιὶὶ, χῖν, ὅ9, 117, 120, 156, τόρ, 

17}, 186, τφο, 197, 2ού, 262, 20ύ, 
402. 

ΟΙά 1.αἱ͵οι Ψεγείοη, 24, 40 7.» 1τοο. 

Οἰὰ ΤεΞςίανπεηὶ, χὶ. 

ΙΝΌΕΧ 

ΟἸΞμδυβθη, χῖν, 185, 207, 272, 208. 

Ορρετῖ, χίν, 66-71, 113 2}, 137- 
ΟτΕΙΙ, 114. 
Ονϊἱοναϊἐείίολιε Πἰμεναίμν- Ζείξη, Χῖν. 

Οτΐψεη, χὶ, 4, 31 δν 34 7.» 97. 
1ΙΟΙ. 

Οϑροοά, 137. 
Οϑίδηάοσ, χὶν, τοῦ δ, 1:52, :δ8ύό, 197, 

26:1, 302. 
Οπίεγναϊά, 1:τό. 

ῬΑΟΝΊΝΌΘΒ, χὶν, 1τοϑ δι, 141, 152, 16Ὶ, 

248. 
ῬδΙΡΉΙ 8, 34 Δ 
Ῥδρε, 118. 
Ῥᾶτζευβ, χὶν, ιοϑ, 150, 158. 

Ῥαγὶς Ῥοϊγρίοί, το. 
Ῥϑίοῃ, 115, 182, 210, 227, 230, 2475» 

Δοὔ. 
Ῥαιῖγὶςοκ, χῖν, 11ο, 152, 168. 

Ῥαυΐϊυ8 Βυγρεηπἷβ, χὶν, :ο͵. 
Ῥαυπε- σι, 178. 
Ῥε]]ίςδη, χὶν, 1οϑ. 
Ῥογοὶοβ, σ18. 
Ῥεγὶοβ, 267. 
Ῥεοττοδι, τοῦ. 
Ῥοιτοῖ, 121. 
Ρεσμάο, τό ἢ. 
Ῥοίανυβ, 53. 
Ῥειπθ, 126. 
Ῥεϊτοηΐυβ, 148. 
Ῥεῖσγυ5 (οπηοϑίοσ, 1:ο7.- 
Ρίοϊβεγ, 53. 
Ῥί(δχγίποσ, 46. 
ῬὨΝΡρϑοδ, 1:17. 
ῬΉΪο, 31, ότι, 98. 
Ῥίνφε Καδοὶ ΕἸΐοτεν, χὶν, 20, 24, 102, 

τού. 
Ῥἰβοδίοσ, χἷν, ᾿οϑ δ, 127, 136, 141, 

152, τότ, τό4, 18:1, 248, 2ότι, 302. 

ΡΊ]ΩΥ, 145. 
ΡῬΙυΐάτος, 139, 141, 150, τού, 240, 

248. 
Ῥοϊγθῖυβ, 1:26, 137. 
Ῥοοΐς, 1ορ. 
ῬοΡο, 115. 
Ῥοβῃογ, τᾶ, 20, 23. 
Ῥοῖΐ, ὅρ, 277. 
ῬοΖηῃδΏϑΚΥ, τοῦδ. 
Ῥγαγεγ-δοοῖ οὗ Υεπιεπ, τοῦ. 
Ῥτουβοῆθῃ, 5. 
Ῥυίοβεγ, ττό. 
Ῥυγίηςθ, 115. 
Ῥγοισεάίηρς οἵ {μὲ ϑοοὶεῖγ φ Βιδἰοαὶ 

Αγολμαοίορν, Χὶν. 
Ῥοουάο-ΑἸ μδηδϑίυβ, 4. 



ΙΝΌΕΧ 

Ριοϊενμαὶς (αποη, 146. 
Ῥυγνοσ, στό. 
Ῥγίε, το. 

ΑΒ, 132, 136, 144, 174, 226. 
ἙἘδρα, τό2. 
ἙδΡΌΑ Ὁ. Ανυδιι, 234. 
ἘΔἢ1]5, τό. 
ἘΔ1,ΒΔ46, τογ. 
ἘἙδιοῖσῃ, ττό. 
ἘἈΔιηθδςἢ, χὶν, 110, 152, 167 7., 181, 

187, τ, 261, 3ος. 
ΔΒ τοῦ, 
ἘΔ521, "τὰ ̓λὰ, 52, Ιοζ, 1Ο7, 118, 132, 

135, τόι, τό4, ιρό, 277: 284, 305. 

Ἑδίπου, σοο. 
Ἑδνεῃ, 11. 
ἘδνοΖ, τοο. 
ἘΔδν]θοη, χὶν, 68-7γ1, τό, 130, 

162, 167 7., 1γ1, τῆ; 183, ι86 Δ, 
196, 2οο, 2οό, 2ο9, 3 

Κεαϊ- Επεγεϊορα δὲς 7ὦὦγ ἡνοϊετιαπιί σοι 
Τἡξεοίορίε μ. Κίγοϊε, χὶν. 

Κεοργάς οἵἨ ἐς Ῥαςί, 137. 
Ἐεσρίο, 117. 
Ἐδηδῃ, 86. 
Ἐευθοἢ, 113. 
Ἐσυβ5, χῖν, 46, γη8, 8ο, 113 ἤ, 117, 

224, 201. 
Κευνϊξεά Μεγσίοη, χὶ. 
Κενμε ἀες Εἰμάες 7 μῖνες, χὶν. 
ἘΠαῦδηυβ Μδυγιυβ, 53, 107. 
ΕἸΟΒαγάξοῃ, τοϑ. 
Εϊεῆτα, τι Δ 
Εἰηςκ, 116. 
ἘοΡογίϑοῃ, 114. 
Ἐορδίου, Σ14. 
Ἑοασκίηβοῃ, 1οο. 

Ἐοεαΐμεγ, ὅρ, 132, 277. 
Ἐοβεηῖῆδὶ, 240, 270. 
Ἐοβϑὶ, ἀε, χὶ, 6-ο, 42, ὅο, το 7. 
Ἐυβίηυ8, 5. 
Ευρεγῖυς ΑὈΑι15 Τυϊ!εη5815, 1Οο7. 
ἘΌρρτεοδῖ, 115. 
Εγῖὶςο, 3. 
Ἐγββεῖ, χὶν, 8, 321, 43, 46, 57, 1ττό, 

117, 12, 127, 138 ὕ,, τςό, 162, 
181, 188, 20οο, 202, 213, 233, 243, 
26ο, 276, 282, 291. 

5λ, τόρ. 
98 Δαΐδα, 14, 104. 
ϑαῦδ, 56. 
ΘΑ δίΐοσ, 40. 
ὅδοδδιι, 86, τότ. 
5Δ0Υ, ας, 117. 
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ΘΔ ΙΔηυ.5, χὶν, 53, 130. 
ϑδῖ6] θεη Μοὶγ, χὶν, τού. 
ΘδΠλι6], ἘΔΌΡΙ, 132, 135, 144, 174, 

226. 
Οδηοίίυβ, χὶν, 53, ᾿οϑ ἅ, σῶς, σἵ2ϑ, 

133, 176, 183, τού 
ΘΔΠΩΔΥ, 5. 
ΘΑΓΟΓΙ 5, 112. 
ΘΑΥςΘ, 72, 114. 
οδιίζεσ, 952, 71. 
ΘΟἤΔΗΖ, 114. 
ϑοβοζεϊονΖ, 67-71, 116, 132. 
ΦΟΒΕΙ͂, 134. 
ΘΒ ΏΚΟΙ, χὶν. 
ΘΟΒΠ]οτ- ΘΖίπεββυ, 6. 
ΘΟΒΙΓΠΊοσ, στό. 
ΘΟΒ]ΑΙΟΓ, 114. 
ΘΟΒΙοζ Ἴδη, 114. 
ΘΟΒ αι, γ8, στό. 
ΘΟΠΠΌΓΓΤΟΙ, ΙΙἸ- 
ΘΟΠΟΘΠΟ, 52, ΙΟῚ. 
ΘΟΒΟΙΙΖ, 37, 95. 
ΘΟΠΟΪΖ, 42, 46, κ6, 113 7., 120, 124, 

128, 130, 132, 138, 162, τό8, τοό. 
ϑοδοῖί, ττό. 
ϑδγδαογ, χὶν, 113, 138. 
ϑοδυαι, 93. 
Θομὕτγογ, χίν, 43, 46, 11ξ. 
ΘΟΠΪΖ, χν, 53, 114, 1τό, 127, 147, 

156, το8, τότ, τόρ, 177, 186-188 
τρό, 2οο, 2οο, 221, 225, δι ἥ, 
270, 208. 

ΘΟΒ1ΖΟ, 112, ᾿τό. 
ΘΟΏννΑΙν, 86, 88. 
οοῖξ, στό, 130. 
δεοομα Ταγρίηι, Χὶ, 
ϑεάεν ᾿Οἰανε, 3, τοο. 
δ ρβαηθετοτ, 42, 117. 
ΟΠ βόΒῃ, 170, 1904. 
ΘΕΠΊΪΟΓ, 13, 112. 
ΘΕΓΑΓΙ 5, χν, 53, ΙΟ0, 128, 131, 133, 

174, τοῦ, 221. 
ΘΗΔΗΪΐη, :Ο4. 
Θορίτεα, χν, 86, ττῦ, 138 ἢ, 143, 

154, 1σό, 158, ό2, τι6ό, 1όρ, 177, 
181, τϑς, 187, 20οο, 202, 2οό, 213, 
222-224, 230, 243, 251, 256, 26ο, 

262, 267, 274, 282, 290, 205 ἤ,, 
30Ο, 302. 

ΘΙΠΊΘΟΠ, 116. 
ϑἰπιθοη Ὁ. [,Δ|κ]5ἢ, 97. 

21-23. 

ΘΙΓΔΟΉ, ὅτ. 
ἢ, Η. Ρ., γ8, 115. 
ςπλἢ, ΧΝ.ΚΕ., 114. 
δηιμμ᾽ ς μ  τρά, οἵ με Βέδίε, χν. 
ὉΠΊΘηα, 88, 114. 
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ϑοϊοτηοη Ὀδη ἴβδδς, χὶν, ἵοξς. 
ϑοϊοιηοη ἱρη Μείθςῃ, χὶϊ, στο, 261. 
ϑδϑομποίηο ἘσΜΊοΉ, χὶ, το. 

ΒΡίεχεὶ, χν, 121, 123 }, 135, 137, 
146, 273. 

Ρ  οΙ θογ, 126, 212. 
ΘΡΙΠΟΖδ, Σὲ. ; 
οἴδαάς, χν, 143 7., 146, 186, τος, 207, 

218, 224, 261, 272, 282, 285. 
ΟἸΒ Π6]η, 113. 
ΘΙΔΏΙΪΟΥ, 112. 
ΘΙΘΌΙΩΒ, 114. 

. ἴο  Πβοβηοιοσ, 6, 1ο7. 
ἴα] οζ, 114. 
δίδησο, 1οϑ. 
ΘΌσΣσ, 45. 
ΘἴοϊΖε, 121. 
ϑίσαθο, 88, 92., 126, 120, 137, 140. 
ΘΌΔΟΚ, χν, 6, 14, 99, 114, 224, 284. 
ΘΙΓΑΒΘΤΉ δου, 4. 
ΘΌΔΩΘ, χν, 117, 130, τόρ, 186, 188, 

256, 262, 296, 302. 
ϑίγιρεὶ, χν, το, 
ϑἴσοη, 1τό. 
ϑυϊο! ῆς, ττό. 

ϑνεία, 5, 31 7., 35. 
ΘΥΤΙΠΊΔΟΠ 5, 20, 34. 
͵δγηποροὶς Ογἠοογμηι, τορ. 
δγγίας Ῥεγείοη, χὶ, τό. 

ΤΑΒΑΒΙ, 76. 
Ταϊϊαζαῖκ, 110. 
Ταϊπιυά, 28, 42, όο, το2, τό2, “87, 

273, 200 ὕ., ρος; 5εὲ Μέρμεᾶ, 
Βαδγίοπίαη Ταϊνιμά, «]εγμδαίεηι 
Ταϊν»εμά. 

ΤδηῃυπΊδ, 130. 
Ταγριηιδ, νὶ, 42, ΤΟΙ; 5866 γε Ταγ- 

ἔνι, ϑεοοπαὰ Ταγρμηι. 
Ταγριηι Καδδῥαϊῇ, 4. 
Ταγΐοσγ, 18. 
Ὑδάδβοῆὶ, τ18. 
Τοτγοηςθ, 148. 
ΤεΎ, ττό. 
ὙὝΠΔΥοτ, νἱῖ]. 
Ἱποοαοτεῖ οὗ Απίϊοςῆ, 37. 
Τμοοὐοίίϊοη, 34, 209. 
ΤΗεοϊορίξενς 1 Μεγαϊεγεείμηρ, χν. 
Τῆλξεοίορίπενε διμάϊφη με. Κυἠίξεη, χν. 
ΤΑεοϊορίδο; ΤΊ) ἀδολγζέ, χν. 
ΤΒυογάϊαάεθ, 245. 
Τ εὶς, τας. 
Τίρωγίηα, Χν, ἸΟΟ, 41, 181, 248. 
ΤΙηίουὶ, ἀς, οἱ Βοίοσπδ, 1ο. 
Τιμπι5, χν, 52, τοῦ, 186, τρο, τού, 

2ού, 284. 

ΙΝΘΕΧ 

Τἰβοβεπαοσγί, 24, 31. 
ΤοΡΙΔ} Ὁ. ΕἸ εΖεσ, 1ο3. 
Τοχπμτηδϑὶ, 40. 
ΤΟΥ, 87. 
Τγαρϑαοσδίοης οὗὨ πε δοοῖείγ οἵ Βὲδ]1- 

εαἱ Αγομαοίοργ, χν. 
ΤΥΔΡΡ, τ1τοϑ. 
Ὑτει)ο]]ἶυ5, τοϑ Δ, 127, 141, 302. 

ὌΝΟΕΕ, 112. 
τὶ, 6. 
νωρῖα εὐϊέοη οἵ 5 γνίας, χὶ, τό. 
ὕοδεσ, 35, 37 1. 

ΨΑΓΕΞΕΙΟ, 110. 
Μδίδοϊε, χν, 52, οϑ ὕ, 141, 181 ἢ, 

187, 248, 26:1, 302. 
Ψαῖκο, 114. 
ΨΈΓΩΘ65, 114. 
Νίχηοϊεβ, ἀ65, 52. 
Ὑχου͵ΟΌΧ, 114. 
ΠΟ, ἀ6, 114. 
νίησα, χν, 151, τό4. 
Νοϑ, 112. 
Μιώραίε, 5εὲ 7 ἐγοσηα. 

νυ ]εῖβ, ός, 70. 

Νναΐβοῃ, ἵσξδ. 
δνεῦεγ, τ Δ 
δ εἰββϑιονὶ(β, 87. 
ΣΙ μδυβθη, 174. 
ἵν ε115, ττο. 
Ννεϊίο, 42, 42. 
νεηαεῖ, 145. 
Ἄν εβίεν, ττό. 
ῬεΣΙ ΣΙ Α:εενεδἷγ"ς 

ἐΐοης, τοϑ, 130, τό8. 
Ννεῖϊε, ἀθ, σἱζ, 138. 
ΝΝνείζοσ, 42. 
ΛΝΠΗϊίοη, 114. 
ἩΜίεμεν Ζοεϊδολν! ζῶν δε Κωπάε 

ὧες Μονρεπίαπάες, χν. 
ΏσοΡοοσ, χν, 57, 86-8ρ, 114, 117, 

120, 162, τόρ, 176 ὕ,, 18:1, 186, 
188, τού, 202, 2ού, 233, 251, 2ς6, 
26ο, 262, 291, 296, 302. 
ὙΠ τς ἢ, χν, 42, 63, 77, 116, 125, 261. 
ΔΝ 5οη, τοϑ. 
ΔΙ ΠΟΚΙον, χν, 52, 87, 90, 121-134, 

144, τ8ό, 103, 207, 2127., 215, 235. 

Απηοίω- 



ΙΝΏΕΧ 

Ὁ ηει, 113. 
Ῥγμάονε οἵ .]1ε5μ5 Ξο5 οἵ δίγαολ, 30. 
Μνοκεηΐυϑβ, 52, Ι1Ο. 
ΨΝοΙ]άεγ, τοϑ. 
ΨνοΙ, 6. 
ΨΜΝοΙβοδη, 1τ7. 
ἉΜΝοσαβνοσίη, ττό. 
τι σεϊ, Ιας. 
νύμβομε, ΟΣ, :οξ, 125. 

ΣΧΧΈΝΟΡΗΟΝ, Απαδαςὶς, τ563, 185. 
ΣΧοδορῆου, Ογγοῤαάΐα, 120, 

136, 140, τόο, τᾶς, 20ο:. 
Χοδορἤου Ἰοϊεηίοα, 245. 
ΣΧΊπλεδη65, 1Ο. 

γαΐφι δλὶνεοπΐ, χν, 88, τος. 
Υγερῖγα, 15. 
Ὕοῦξε, στό. 

134, 

Δ21 

Ὑοβίρροη, χν, 8, 20, 42, 102, 227). 

, 106. 
Ζεϊοην ἀὲς ἀειίδολεη Ῥαϊὰ δίκα 

Μεγεΐη5, χν. 
Ζεϊξολγί! γὼγ Α γριοίορίε, χὶϊ. 
Ζεϊσολνεε 7ὼγ ἀΐέ Αἰμεςιανιερ οὴδ 

ἩΡ ἐσϑεηςομαι, χν. 
Ζεϊ δον 77 Α τεγνίοϊορίε, χν. 
ΖΕΙΙεσ, τοϑ. 

Ζιταπιεσῃ, 87, 900-093, 144, 215. 
Ζιηοϊς, ττό. 
Ζδςκιοσ, 46. 
Ζβομοῖῖοε, 113. 
ΖιηΖ, 8, 23, 85, 113. 

11. ΙΝΘΕΧ ΟΕ Ξυ0Β]ΕΟΊΞ. 

ΑΛΞΒΟΝ, 255. 
ΑΡ, 93, 20:1. 
᾿ΑΡΒΑσμιμδ, 6), 148. 
ΑΙ, 2οο. 
ΑΡ]εϊ, τόϑ, 2509. 
ΑὈΐψχαῖ, 1:40, 171. 
ΑΒ, 171, 181, 30ο. 
ΑἸ πλοΙθ ἢ, 241, 255. 
᾿ΑΒΙπδάδΡ, 182. 
ΑΡΙΒΠ δὶ, 1:67. 
Αὐ-ΚΊΠΑΓΚΉΔ, 227. 
ΑΡγδῆδπι, τόρ, 242, 25 ς, 250, 284. 
Αρςοεϑδα, 132. 
Δοδβδοσηθησβ, 126. 
Αςἰμδσηδηΐδῃ ἱηϑοσὶ ριοῃβ, 72, 128. 
Ας τοί, 134. 
Αὐοτορο δ οὗ ὅϑυ884, 126, 137, 227; 

866 Εοτίγοβθ, ϑ088. 
Αοετζγοϑβἕςβ, 8. 
“Αἀδ, 23:1. 
᾿Αἀαϊγᾷ, γο, 284, 287. 

75. 
Αὐδγ, 491, 55» ό:, η8, 84, 86, 92, 94, 

οϑ, 202 }., 200 7, 275 7., 282, 287- 

201, 203, 205, 300, 306 
ἄδσ, ἴῃς πὰ, 3ζοολ 

Αὐ4588, γ8 ἡ". 
Αααϊίουβ οὗ ἰῃς νοσβίοηβ, νὶ, νἱΐ; 

ἧῃ Αγαχηδίς, 8, 42; ἰῃ ατεεκ, 8, 25, 
Δ31, 41; τοραγαθα 88 σδῃοη οϑὶ, 42; 
δι ρροβεὰ Ἦθϑ. οτὶρίπα]5β ἀγὲ (γδῃϑ- 

ἰαϊΐοη5 οὐ 7ΤΟβερῆυβ, 42; οοηΐζδ- 
ἀϊςοὶ τὰς Ηεδ. ἰεχί, 43; ποῖ ἃ ρΡασγῖ 
οἵ (με οτγὶσί πὶ Οτοεὶς νογβίοη, 44; 
δηθὰ ἴο ΒυρΡΙΥ ἃ τσεϊϊμίουιβ εἷἊ- 
τηδηΐ, 44; ἰἰἰογαΐυσγε οὐ ἴμε δαάϊ- 
ἤοηβ, 45; {πε βῃοτί δα ἀϊπὶοηβ, 46; 
Αααϊοη Α, 44, φο, τ1ο; Αὐἀαϊείοη 
Β, 2το; Αἀαϊίίοη ΓΟ, 227; Δἀαὶϊ- 
ἴοῃ Ὁ, 230; Αἀάϊκίοη ΕἸ, 44, 275; 
Αἀαϊοη ΕἸ, οο, 3ο6; ἱπ 7᾽Ἡοβερῆυϑ, 
240; ἴῃ 1,υοΐλη, 48; ἴῃ ΟἹ [1,αἰΐη, 
40; ϑδααϊτίοηβ ἴῃ Ταϊπιυὰ, 428; 
ἴῃ ΤἌΑΓζυΠη8, 10, 22. 

Αὐἀμιιδίῃᾶ, 68, 1ς2. 
Αἰτίςδ, 152, 230, 250. 

Αμδρ, 70, 73, 194, 231, 256, 26ς. 
ἴς, 43, 49, όρ, 72, 900, 120, 194, 

269, 284, 205. 
Αμρε οὗ Ἐδϑῖ., ν; ἀποίθηϊ [μθογίθϑ, 6ο; 

ἸΏΔΚ65Β πὸ οἷαὶπὶ ἕο ἰΐ36} ἢ, ὅτ; 
ΙΧΧ νεγϑίοη θαυ  οϑὶ τυ π655, 61; 
᾿ἰβίογςαὶ βἰδηδροίηίΐ 5ῆονβ ἰδῖς 
Οτθαῖκ ρεοτίοά, ὅτι; ἱπιο!!]θοϊυδὶ 
βίαπαροϊηϊ, 62; ἰδησύυᾶρε, 62. 

ἀ ματμμγᾶηῖνι, 273. 

᾿Αμβαβηννεγόβῃ, 48, 51, 53 7.,ὄ τ2ι 7, 
124. 128, 133. 

ΑΒδϑθεγιβ, 43, 47 7}., 51, 56, όο, 64, 
1, 77, 95, Ιοδϑ, 121, τόρ; ἰάοηῖϊ!- 
δεὰ ψΠΠ Ογάχαγοβ, σι; ἢ Αϑβίγ- 
Δβε8, 52; 1 ΟΔΠΊΌγσ565, 52; ΨΠὩ 
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Παγίυβ, 1, 52; νὰ Χογχεβ, 52; 
ἢ Αὐίδχεγχεβ 1, 53; ἢ Ασίδ- 
ΧΕΙΧΟΒΊΙ], ς3; ἢ Ατγίαχεγχαβ 1Π], 
53; Ιῃοηυπηθηΐ8 ρίονε ἰδὲ δ6 
858 ΧΌΓΧΕΒ, 53; 5ἰδίεηεηΐβ οὗ 
Εϑ81. ἄστεα, 54. 

ΑΠΒαϑυθσγυβ, ἴὴ6 ἔδιμοῦ οἱ Πδγὶι5 ἴδε 
Μεάε, δὲ 

ΑΠυγα- Μαζάβδ, 137, 148, 153. 
ΑΚτϑ, 134. 
ΑἸΔὈδβίεοσ, 145. 
ΑἸεχαπάεονγ Βδίδϑβ, 81 7. 
ΑἸεχαπαγία, 12ς. 
ΑἸοχαπασγίδη [ενν8, οό. 
ΑΙ]εροσγίςδὶ ἱηίεσργοίδιίίοη, ςό, 148, 

162, 168. 
ΑΙπι5, 294. 
ΑἸλδὶοκ, 194, 222, 231, 256, 2ός, 

283, ,ϑό, “88 7., 2900, 2 
ΑΠπιδ εκ ῖ65, 73, 194, 20Ο. 
ΑἸ ϑῃδ- ϑροηΐδϑ, 148, 153. 
ΑἸ αβΓ15, 71, 150, 240. 
“ΑἸ υα, 168, 259. 
“Αὐυπηδαδῃ, 170, 182. 
Απηπιοῃ, 152. 
ΑἸ πογίη, οο. 
Απαάδίοβ, 88, 92. 
Απδρτδπ8, 95. 
Απδῆηϊίδ, 137. 
Απδιιῖ5, 88, 93. 
ΑηἩραγοῖ, 184, 2οϑ. 

Απρεὶ, 147, 221, 232, 242, 255, 250, 
262 3., 286. 

Απηδὶ5 οἵ Ῥογϑίᾳ, 49 ζ,, 74, 192, 302; 
866 ( τοηϊςοΪθ5, Βοοκ. 

Απημηακὶ, οἱ. 
ΑπΕΠΊΘγοϑ, 194. 
Απιϊοσθδη ἰσχῖ, 27. 
Απιίϊοςῆυβ ΕΡΙρἤδπεβ, όι ὕ,, 63, 78. 
Αηϊοηϊδ, 134. 

Αραάᾶπα, 137, 139, 144. 
ΑΡΒίδμ, τόϑ, 259. 
ΑΡΒΙα5, 221:. 

Αούνγρμα, νἱῖ, 33. 
ΑΡοσγυρῆδὶ δά !ποηβ, οό. 
Αρρομῃάϊχ, 302. 
ΑΡρτοδοβίηγς ἴδε Κίηρ, 43, 72, 220, 

269. 
Ατγδῦὶς, τόσ. 
Ατγθὶς Ἰεαγπίπῷ, 104. 
Ατγδῦὶς νεγβϑίοπ, 1ἵοδ. 
Αταπιαὶς, 62, 72, 1τόο ζ,, 273. 
Ατγαπηᾶὶς ογίριηδὶ οὐ τες δααὶ- 

[ἰοη5 8. 
᾿Ατιάδυ, 70, 284, 288. 
᾿Αὐάμδιμᾶ, 70, 284, 288. 

ΙΝΘΕῈΧ 

᾿ΑΓΙΞΔΥ, 71, 284, 288. 
Ασιηουσ, 240. 
ΑΓίδχεγχεβ, 52 δ, στρ ζ, 137, 150, 

210, 275, 305. 
ΑὙΐδχεγχοβ 1., ᾿ηρσίιηδηυθ, 52 ἅ,, 

όο, γ6, 124, 133. 
Αγίαχουχοβ 11., Μποῆοη, 532, ός, 

1:6 1 
Αὐΐδχογχοβ 1Π1|., Οὐἤυβ, 52, 1ρο. 
Ατίδγηϊςε, 233. 
Α5865, 214, 227 7., 230, 254. 
Αϑδυγθδηΐὶραὶ, 133. : 
Αϑραῖπμᾷ, γο0, 284, 287. 
Αϑϑοῦὶγ, 206. 
ΑΞΘΕΙΏΡΙΥ οὗ ἴδε χοάϑ, οἱ. 
Αβϑίοσοβ, 52. 
Αϑβϑυτίδ, 132 7., 1όο, :ρο, 192. 
Αϑϑυτίδη, 1όο. 
Αϑβίσακῆϑδηῃ, 146. 
Αϑίσοϊοβεγϑθ, 151, 201, 25ζ. 
Αϑβίγαρεβ, 52, 1:27. 
Αἰμἰϑολυϑ, 221. 
Αἴοβδθ8, 121. 
Αμκλιάγμηρ, ται. 
ΑὐἸμουβῃῖρ οὗ Ἐβίδεσ, 63. 
ΑΖΑγΔΠ, 154, 239, 255. 

ΒΑΐ(ΑΙ,, 155. 
Βδδηδῆ, τόϑ8, 259. 
Βαῦγίοῃ, 1:25, 128, 130, 132, 134, 

137, 140, 167, τη6, 255- 
Βανγὶοηΐα, 9ο, 132 ζ,, 192. 
Βανγ]οηΐδη, τόο. 
Βαυγ]οηΐβηβ, 202. 
Βδὐγϊοηΐδη σγεδίϊοη βίοσυ, 90. 
Βρυ)οηΐδῃ ΕἸεςίίοη ὨδΥ, 94. 
Βργίοηΐδη ΠοΙνῪ ἀδγ, 83. 
Βανγὶοηΐδη ἰεροηάβ, 125. 
ΒδὈγ]οπδῃ τηοηί 8, 2οο, 272. 
Βαδυ]οηΐδῃ Νὰν Ὑεδτ᾽β εβιναὶ, 70, 

οΙ. 
Βαρυ)]οηΐδη οτὶσίη οἱ Ρυτγίπι, 87, 91. 
ΒΑΌγ]οπίδη ϑοσρ658, 14. 
Βαδγ)οηΐδη ἰδ Ὀ]εῖβ, 954. 
Βαῤγίοπίαη Ταϊνιμά, χὶ, 2, 2ο, ο8 7, 

ΙΟΙ; 5εὲ6 7 ρμη]ά. 
Βαχοδϑ, τόιϊ. 
Βδῆπιδη Ατγαδϑῆῖσγ, 76. 
Βα] δηδῃ, 194. 
Βδ]άθσγ, 79 
Βαπαμεῖ, 48 7., ός, οἱ, 126, 128,13, 

150, 184, 234 δ, 238, 240, 257, 
28ο, 290, 293; 5ε6 Εεδϑῖ. 

Βαπαμοῖ-8}}, 263. 
ΒαΑΣΌΟΓ, 253. 
Βαγὶβ, 134. 



ΙΝΘΕΧ 

Βαγηδῦδζοβ, 30, 190. 
Βδίῃ5, τός, 253. 
ΒΔ ζΖϑδῖβ, 204. 
Βοδυῖ} ττοπλεη, 147, 149, 171. 
Βεςδογδίῃ, τόϑ, 250. 
Βεοά- Βα οσ, 247, 259. 
Βεάπ, 139. 
Βεδδσ, 84. 
ΒεΕΚΒογδῖῃ, τόϑ, 259. 
Βεῖα, 168. 

75, 128. 
Βεπείαςίοτβ οἱ ἴῃς Κίημ, ὅς, 245. 
Βεηϊατηΐη, Ὑτίρε οὗ, 48, 1το, τ68, 

108, 255, 250. 
Ἰ,. 270. 

Βείμ εϑϑεμίαξ, 220. 
ΒΙΡο τ ΡὮΥ, νἱὶ. 
Βισῃιηᾶ, 67, 148. 
Βρμίμδη, ὅρ, 189, 244. 
ΒΙ , 169. 
Βιγὰ οἱ ραγδάϊΐβε, 270. 
Βίγάβ, 270, 288. 
ΒΙμδη, 137, 143. 
Βιυσίϑῖ5, 117. 
ΒΙΖηδὶ, 231. 
ΒΙΖΖ δ, 67, 148. 
Βονρεδεγρ Βιδίε, τϑ, 21. 
ΒΟΟΚ, 302. 
ΒοοΚ οἱ Μοβεβ, 866 1,ἅν. 
ΒΟΟΚ οὗ ἴδε δοεῖβ οὗ (με ἀδύϑβ, 204. 
ΒοΟΚ οὗ {πε τῃοπηογαῦ]ς ἰπίπμβ, 304. 
Βονίης Ὀεΐογε βυρογογβ, 62, 195; 

866 Ῥτοϑίσδ[ίοῃ. 
Βονϑ, 279. 
Βγίαϊς, 252. 
Βτοδα ρῖδοθ, 21:7. 
Βυ}}5, 197. 

ΟΑΒΑΙ͂,Α, τοῦ. 
Οαβαγοδ, 34. 
Οδίδρἤμδϑ, 2ς6. 
Οαϊαῇ, 131. 
ΓΟ ηςἢ, 132. 
ΓΔ Υ565, 52, Σ22, 1:28, 158. 
Ο(απδδηϊίοθϑ, 28:1. 
Οδποηὶςοϊ τυ, νἱῖ, 69 ζ,, 94, τοι. 
(αρρϑδαοείδη, τόσ. 
Γαριἰνὶῖγ, 8ε6 Εχ!]α. 
Οαγίδη, τόϊ. 
Οδγπλεὶΐ, γ8. 
(ασγηΐναὶ, 92. 
ς ὨΐοΓβ, 240. 
ζαείϊηα οὗ Ἰοῖβ, 866 [ωοἱ. 
Γ(δίδοι!ις (οχηπηοηϊδίογϑθ, τοϑ. 
(δίς, 227. 
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Οεάδγ, 266. 
ΟΙμδίη, 2490 ζ,, 252. 
Ομ γθοηίΐδη νης, 141- 
ΟΒδΡΕΣ οὗ Ἑδῖς, οἱ. 
Οδδρίεσ αἰϊνίβίοη, 12. 
ΟΒαγοῖ, 248. 
ΟΒεάοτϊ δα ὍΣΠΟΓ, 133. 
ΟὨΠάτγεπ, 274. 
ΓΟ 51ον, 202. 
ΟἸοδβ8ρ68, 126, 227. 
ΓΟ γίϑι, ἀοαβ ποῖ ᾳυοῖς Ἐπῖ., 97. 
ΓΟ γβιίδη διυὰς ἰονασγὰ Επδὶ., 97, 

1ΟΙ:. 
ΟὨτγοηίοϊοσ, δ3. 
ΓΟ γσοη ς 65 οὗ ἰῃς Κὶἢρ8 οὗ Τ᾿ υὐδὴ πὰ 

1ϑγδεὶ, ς8. 
ΟἸὨτοηὶς 5 οὗ ἴπε Κίηρβ οὗ Μεάϊᾷ 

δΔηα Ῥεγβία, 42, 57 7, 120, τοι ἅ, 
244, 202 7., 3093 7; 5ε6 Απῃδὶ]5, 
Βοοκ. 

Οἰγουμηςΐῖθο, 204, 280. 
ΕΟἸγουπιβίδης αὶ εἶαιι56, 281, 2ὅς. 
ΟΙκ68, 2ο., 2907 1. 
ΕἋΙϊγ οὗ ὅυυβα, 126, 211, 28ο. 
Οἰϊγϑαυάᾶγο, 240. 
(Ἰεοραδίῖγα, 30, 77, 81 δ, 3ο6. 
(οαϊΐϊοεβ, Ηεῦτγεν, 2, ό, 8; Οτεεκ, 

47.,.31}.; 1,αἴΐη, 40 ἢ; ϑγτίας, τό. 
ΟοΪοιγβ, 270. 
(ΟἸυπιη8, 137. 
(οπιπηεηϊδίογβ, ᾿Οδίμοϊς, τογστορ, 

1Ὶ, 117; [Ἔ]5ἢ, 13, 97, 101-107, 
Ι09, 111, 117, 161; Ρτοί(εβίδηϊ, 
107, 110, 115. 

Οοχητλογοὶδ βπι, 62. 
(οχηπιιβϑίοηεγϑ, 164, 1732. 
Ο(οτρ! υἱεπϑίδη Ῥοϊγρὶοῖ, το, 33. 
(οπιροπιίοη, ΕτΌϊ 5. ἸΠΟΥΥ, δι; 566 

ὕμιν. 
Οοπιρυ ϊδίοη ἴο ἀγίπκ, 141. 
(οπουθδίπαβ, 18ο, 187. 
ΟΟὨΘΡ γδοΥ, 190, 295; 566 Ρ]οί. 
Ο(οπίτγδαϊςίογΥ ϑἰδιεπηδηῖβ ἰὴ Ε)5ῖ., ς8. 
Ο(ορίϊς νεγβίομβ, 36. 
ΟΟΡΥ, 211, 217. 
(ογάβ8, 138. 
Οοῦρβε, 295. 
ΟΟβπιοιςβ, τόφ, 174, 178. 
(οϊϊζοῃ, 128, 144. 
(οιίοη εἰοΐῃ, 18, 144. 
Οουςἢ, 263. 
Οουης! οὗ Ργίηςεϑ, 73, 128, 154, 238. 
Οοου ΒΟ] ]ΟΥβ, 151, 255. 
Οουηίγυ [}ενν5, 288, 200. 
ΟΟΌΓΙΟΥΒ, 40, ὅς, 2οϑ, 273, 276. 
(Οὐ γβοῦβ, 273, 276. 
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ζουτί, 16. 
Οουτίίεζϑ, 127, 184, 105, 197, 220. 
Οουβίη, 170 ἢ. 
Οονεγίης ἴῃς Πεβά, 254, 264. 
Οτοδίϊοῃ βίοσῃ, 91. 
(τεσ, 240. 
Οποδὶ Ρογίοα οὗ Ἔχοροβῖβ, 111. 
στοόονῃ, 148, 230, 244, 2487., 259, 270. 
Ο(τυοϊβχίοῃ, 44, τοι. 
Οτγίης, 59, 214, 301. 

Γυπίοτι, 152. 

Ογάχδσοβ, 51 Λ, 127, τόρ. 
Ογτεμεδῃβ8, 77. 
Ογτυ5, 52, 75, 121-123, 125, 127, 

120, 134, 169. 

Ῥαρμεςῖ ζογίε οοπἡμπαϊίνερι, 257. 
Παἰπίῖεβ, 174, 200, 293. 
Βαϊρόδη, 70, 284, 287. 
Πλδηηδϑςι5, 190. 
δηΐεὶ, 75, 121, 128, 1483, 154, τόρ, 

174, 416, 239. 
Ῥαγίυβ, 52}, 75, 121-124, 120, 137, 

1όρ, 258. 
Ὀαγυβ ἴῃς Μδάε, 52, 122-124. 
Παῖς οὗ ἴῃς Ὀοοΐϊκ,, 281; 566 Αψε. 
Παῖε οὗ ἴδε Οτεοὶς νεγϑίοη, 321. 
Βαυρίεσ οὗ Ηδηηδη, 254. 
Βαυρμίεγο-νοῖςε, 240. 
αν), τό4, τ66 ζ., 230, 248. 
ἈΔῪ οὗ Αἰοποιηεηῖ, 74, 202. 
ΔῪ οἱ Μοτάεωδὶ, 61, 8ο, 91. 
ΔῪ οὗ ΝΊοϑΏΟΣ, 566 Νίςα ποτ᾿ 5 Αγ. 
Πᾶν οὗ ἴδε νεεκ, 2οι. 
Πεδά, 214; ευἱὲ οἵ, 86. 
Ῥδογοδ, 40, 72, 248, 2όρ; 5Ξε6ε Εαϊοῖ, 

Πβραῖΐομοϑβϑ. 
Πεάϊςεαίίοη οὗ Εεδϑί, 202. 
Πεΐοϑοβ, 231. 
Βεῖαν ἴῃ Ὀτϊησίης ρὶτὶ5 ἴο ἰῃς Κίηρ, 

183. 
Πεβοεπάδηϊβ, 207. 
Πίδγυ, 58, 304; 8εὲ6 Αππαὶβ, (Ὡγου- 

ἰς 68. 
Πίδϑροσα, όσ, 63, 203. 
ὨίηάζΖάα, γό. 
ΠὨιίοςδβ, 220. 
Ποπγυβίυβ, 131. 
Ὠοβ, 104. 
Ὠ ίοβεβ, 194. 
Ὀἰβρδίομεβ, τόο, 2οϑ, 2όρ, 272; 566 

Πέδοτοο, Ἑαϊεοι. 
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Ὠινίης Βοπουζβ, τού. 
ὨϊΖίυ!, τ 26. 

Βορβ, 239. 
Βοοσίεερεσβ, 180. 
ΤῊΟΕΜ ΕΙΣ; 30, 77, 306. 

8, 120, 3οό. 
Ῥταυϊαίδη, τόο. 
Ὠγοδιι οἵ ̓ Μονάσδοδί, 8, 30, 42, 102, 

104, 119, 206. 
Ὁ τγίηκ, 140 ὅν, 147, 211. 
Ῥηηκίηρ- οὐρδ, 140 7. 
τυ ϊκοηποββ οὗ Ῥοσβίδηβ, 129, 150, 

163. 
υημρ, 228. 
Βυρ]Ἰοαίς δοοουηῖβ, ς8, 299, 207. 
θυβῖ, 230. 
Βυβίτοβ, 282. 

ἘΛΒΤΕΈΝΒ, 15. 
Ἐσςθαδΐδῃδ, 125, 134. 
Ἑαϊςῖ, 43, ςο, 157, Ἅτο, 2γ6, 282, 

28); 8ε6 Ποοσεο, Ὠἰβραιςοῆ.. 
Ἑάοπι, η8, τς2. 
Ἑρμυρὶ, 1:28, 1ς2, τόσ, τόρ, 21::. 
Ἐκγριΐδη, τότ; 
ἙἘᾳκγρίίδη8, 241. 
Εἴδῃ, τόϑ, 2ς9. 

ἘΠ 54, 80, 90, 125, 127, 133 7. 
16ο. 

ΕἸά ον, 304. 
ἘᾺΡ ῬδΒδπίϊης, τόσ. 

δνοηϊῃ οὗ Αὐἀδγ, 2ος, 
ΕἸ1εὶ, τόϑ, 2ςο. ἜΤ 
ΕἸ] ΔΒ, 86, 234. 
ΕἸ) ΔῈ ΤῊΝ Εξὰ ῥτίοβί, 213. 
ΕΠΡΒδεὶ, τόδ 
ΕἸΙΡΒδϊοῖ, τοί. 
ΕΠΡΒΔΖ, 194, 231. 
ΕἸρδ΄ δὶ], 250. 

αὶ, 2ο.:. 
Ἐπιεγα]α, 145, 270. 
ἘπΔΠΊΟΙΘα 1165, 137. 
ἘΠΘΙΏΥ, 26ο, 267, 276, 282-284, 487, 

280, 201, 293, 295. 
Επ-Μδἷϑῃί,, 80. 
ἘΡὨγαΐπι, 255. 
ἘΡὨγδίῃ, γη8. 
ἘΡΟΙΥΠΊΥ, 93. 
ΕτεςὮ, 80, 132 ἡ 
Ἐαγῃδάαοῃ, 132. 

Ἐβδι, 194, 197 }., 220, 231, 26ς. 
Ἐβοογίίηρ συσβίϑ, 257. 
Ἐδέμ, ἴδιο φυσδῃ, 45, “5. 5. 65- 

67, 7178, 77.7..ὄ ὃ ἐς 
Εἰγτ ον οἵ ἡτας; πο 
Ιβῃῖϊασ, όρ, γ8 ζ,, 170; ποὶ ἐἀοπίκαὶ 
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ψῖἢ Αὐηοϑ σῖβ, 71; δηδίοσυς οὗ 
]υά ἢ, γς; οὗ ϑμδῆγαζάα, γό; 
ἀμβήρι τα ξυμὰ ογ, οὐ, τοϑ; οτίρίη 
Δ ὉΡ, 170-τ71:; ἴδίκοη 
ἴο ἴῃς ἐφὶ δες 173; Καὶη5 ἕδνουγ οὗ 
Ἡξδραΐ, 174; οοησεδὶβ ΠΟΙ Γϑςθ, 
Σγ5; νἱϑϊοὰ ΌὉγΥ Μογάεοδὶ, 1γό; 
Ὁσγουρδὶ ἰο ἴπε Κίηρ, 182; τπηδᾶὰς 
Ουξεεῃ, 184; οοη Βοῖ οσὶίη, 
188; ςοπιηηυηϊοδῖοβ ἢ Μογάε- 
οὶ, 216; τεϑοῖνοβ ἴο ρὸ ἴο ἴδε 
Κίη, 225; ΕΓ Ὀγαυεσ, 228; 9068 
ἴἰο ἴπε Κίηρ, 230; ὈΓΔΥΟΓ ἴῃ οουτῖ, 
431; τεςεϊνεά ὉΥ ἴῃς Κίημ, 232; 
Βεοτ τεαμεϑβῖ, 234; βϑεςοπά τεαμδβῖ, 
436; ρῖνεβ ἰΠ8ηΚ8 ἴοσ Μοσγαάεδοδὶ᾽ 8 
Βοηουγ, 254; ἀεπουποοβ Ηδηδη, 
457; δηϊτεδίεα ΌὈΥ Ηδιηδη, 265; 
Θ66 Κα ἴἰο οουπίεγαςεξ ΗδηΊΔη᾽ 5 
οὐϊςοὶ, 268; 38..5 Μογάδοδὶ 5 ΠΟ ΟΌΓ, 
280; 83κ8 ἴοσγ ϑεοοηα δι ρῃζεσ, 
86; ττῖϊεβ8 ἴο ςοηῆτγτη Μοσαξοδὶ 8 
Ἰεϊίοσ, 3οο; ἴμε ἑουπίδίη ἰῃ ΜοζγάεἊ- 
ς41᾽5 ἄγεδι), 306. 

Ἐδιῃοτ 5 Εαϑβί, 201. 

Εἰορία, 54, 73, 122 ὅ,, 133, 208, 
210, 275. 

Ἑτηϊορὶς, 36. 
Ἐπσογρεῖεβ 11, γ7. 
Ἐπηυςμβ, 43, 49 7, 120, 148-150, 

153, τόξ, 171, 176, 179, 189, 216, 
244, 257, 264. 

ἘΛΡ  γαῖεβ, 130. 
ἘΞυβιος ΒΙ πη, 25. 
Επν1}]- Μογοάδοῆ, σ21 ζ., 130, 140. 
Ἐχεκεβὶβ, ΕΟ γίβιϊδη, ὕὸ ὄἊοπηπιθη- 

(ἀτίοβϑ ἴοσ βϑενθὴ Ἂδηϊιγίὶο5, ΙΟῚ; 
Τηραΐδον8] ὄςοπιηδηίϊδίοσθβ, 107; 
Ῥτγοίοδβίδηϊς Ἴοπιπηεηίδίοσβ οὗ ἴῃς 
Ἐείογπιδίίοη ρεσγὶοα, 1τογ; (δίμο!]!ς 
σοτηπηδηΐδίοσβ οὗ (15 ρεγίοα, τοϑ; 
σοιῃροηαϊΐδ οὗ σοΙηπηδηϊδίογβ, τόρ; 
Ῥοβί- εξογυηδιίΐοη ρεγίοά, Ῥτοῖί- 
οϑίδηΐ ςοπιηδηϊδίογβ, ττο; (δίῃο- 
Ἰὶςε ςοομπηπιοηϊαΐογθβ, Σὰ; πιοάσσῃ 
οτςαὶ ρμογίοά, σαι; ἰηϊτοαυοίογῦν 
ΨΌΣΚΒΘ, 112; Ιπούοόγῃ Ῥτοϊοβίδηϊ 
Ποιτ η ΔΓ 65, 115; Οδίθοὶὶς οοπι- 
τ οἰ Δγίε8, 117. 

Ἐχερεβίβ, 1 εν βῃ, 13; μαβραάα, 97; 
λαίαξμα, οϑ; οοἰϊεςίοη οὗ Παία- 
ἐμοιῆ ἰπῖο Μίδμηπα, οδ; ἴῃε Ταί- 
πες, 90; ἙςοἸ]εςιίοη οὗ μαρραάλοιίῃ 
ἑἱπίο »αὐγασηίηι, τοο, τεάγαση ἴῃ 
ἴϊε Οεραγα, τοο; ΕἸγεί Ταγριη, 
1οι; ϑδοομὰ Ταγριρι, το2; Μάγας} 
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Ἐείμεν αδδα, τοῦ; Μιάγαςνι 1σσαᾷ 
Τοῦ, τοΞ; Μιξάγαε Αὖόα Οονγγοη, 
τοῦ; Μπιγαση Μερίαμ Ἐσίμεν, 
103; οἴπεγ »ἰἀὐγασλένι, το4; 88΄ δαΐδ 
δηα τς [1ἴογ4] τηοϊῃοα οὗὁἨ ἱἰηϊογ- 
Ρτεϊδεοῃ, 1οφ; ἴῃς ϑρϑη βῆ β.ῇοοίὶ, 
τος; ΕΔΘΏΙ, τος; δ᾽8 ἔο ]οννεῦβ, 
τοῦ; τῖβε οὗ (ῃς δ] οογίςδὶ τηρεῖ πο, 
τού; ςοτηπηοηΐδίογϑ οὗ ἴῃς Ἐεῖοτν- 
ταδῖϊοη ρογιοά, τἷορ; ρμροβί-εΐ- 
ογηδίίοη ΡῬεσοα, 11; τποάργῃ 
Ρεγίοά, 118. 

ΕχΙϊε, 135, τόϑ, 230. 
ἘχΧιγδοσαϊπαΑσΥ ἰείίεσβ, 6, 284, 302. 
ΕΖΙα, 53, ύο, 202. 

ἘΛΒΥΑΡΟΪΟΑ͂Ν, 8ς-87), οΙ. 
Ἐαβῖ, 49, 59, 95, 189, 215, 225, 227, 

250, 280, 301. 
ἘδῖεἊβ οὗ θη, Οἱ, 94. 
ἘΔΙΠΟΓ, ΤΟΣ, 276. 
ἙΔμοσ ἴο ἴῃς Κίηρ, 283. 
Ἐεδϑί, 43, 409, 1:42, 240, 276, 28ο 7; 

8.6 Βδηαιεῖ. 
ΕἸἰςοη, 247. 
ΕἸΕΓΥ ἔυγηδςος, 2ςς. 
εἰμὴ τυ οὗ Αἀδσ, 288, 200 ὕ, 293, 

4ο6. ; 
Εῆγεὶ Ταάγρμηε, οἀϊιϊοηδβ, 18; γε δίιϊοη 

ἴο Ηεςρ., 1τ8; ἰΐβ ᾿πϑογιοηβ, 10; 
Βῃοτί τεςεηϑίοη ἱῃ Απίμψεσρ δηὰ 
Ῥδγὶβ Ροϊυμὶοΐῖ, 20; ἄφε, 20; βοιτοαϑ 
20; ΟΓΔΙ οτἰχίη, 21; ἴεχί-ογ τς 8] 
νΔ].6, 21; 18 ἐχεζεβϑὶβ, ΙΟ.. 

Εΐυε Μεριδιῆ, 2 7., το. 
Ἑοοά, 140, 174; οἱ Ὠοδίἤθη πῃο οδῃ, 

43, 175, 189, 220, 271. 
Ἑοσίγεββ, στό, 1:36, 1τός-τόγ, τόρ, 

172, 176, 211, 270 7., 282, 286, 
200; ϑ8ε6 Αςτορο]ἕβ, 5088. 

Ἑοτίυης οὗ ἴῃς εἰν, 270. 
Ἑουηϊδίη, 120. 
Ἑουγίεεπιῃ οὗ Αὐδσ, 288, 29ο, 203, 

205, 297: 3οό. 

Ἐτιεηάβ, 2ς5. 

ΟΑΒΑΤΗΑ, 120. 
Ορτίοὶ 149, 221, 225, 245, 263. 
Ομ] οννβ, 50 7,., 74, 80, 163, 101, 240, 

246, 257, 264, 266, 270, 284, 287, 

295. 
Οδγάρη, σ26, 262. 
Οδγπιθηΐβ, 216, 220, 242, 240. 
Οδγιηεηΐβ οὗ Κίηρ, 244, 248, 252 ΄ὕ., 

259, 270. 
σαῖς οἱ ἴδε Κίηγ, 98εεὲ Κὶπᾳ᾽5 μαῖα. 
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Οῖίοϑ, 188. 
Οσεπαγα, χὶϊϊ, οἡ ὕ.; 8εὲ6 Ταϊνμῶ, 

Βαῤγίοπίαη Ταϊπμά. 
Οεη 165, Ὠαίγεα οὗ, 45, 62, 220. 
Οεηυΐηοηθββ οὗ βυ  ϑογρίίοη, 30. 
Οεηύϑηῖδα, 174. 
Οετζγα, 259. 
Οεγεβῃ, 80. 
Οοβδεῖη, 234, 236, 258. 
ΟοζΖδῇ, 168. 
ΟἸΙεοηϊῖς, 295. 
ΟἸἴ5, 79, 294; οἱ ἰοοά, 1τ8ς; ἴο ἴῃς 

Γ, 50. 
Οἱ ρχαηηλεβῆ, 82, ὃρ Χ. 
Οήρακιεεῖ; Ερῖς, 80, ρο. 
Οἰγάϊε, 270. 
Οἰ γῖϑηδ 
Οἰγὶ9, τό4 7., 172, 178, 1τ86, 866 

Μαϊάεηβ, Ννιγρί 58. 
ΟἸδάπα58, 306. 
σοά, 275 7, 208, 3οό; πᾶπιθ ἰη- 

ἰεη ἰοη Δ }}ν οπιϊοα, 44, 94; ἱΠΘΟΥΥ 
οὗὐ δηδρτδαπηβ, 95; ποῖ ἄυε ἴο 
βαρ οἶϑπι, 95; ποῦ ἴο σοϑίἀδῆςα 
ἴη Ῥεγβῖα, 95; ΠΟΥ ἴο Γδνεγεῆοθ, 
95; ἀυς ἴο (ἢς τενε]β δ Ῥυτγίγη, ος; 
866 4150 222, 222, 244, 282. 

Οορ, 56. 
Οορίϊε, 7γ0, ΙΟΙ, 194. 
ΟοἹά, 139 .., 23ο, 270. 
ΟοἸ ἰδίῃ, 230. 
Οονεγηοῦβ, 2οϑ, 272, 283. 
Οτγδπηά ν] Ζίεσ, 268, 304. 
ατανοβ νὨϊϊονναϑηθα, 86. 
Οτεδῖ ϑυπάρορις, ὅο, τόρ, 1ρ0, 202. 
ὕγεδςοδ, 121, 128, 183, 2ού, 303. 
Οτεεκ, τότ, 2ος. 
Οτεοῖς Ὠἰβίογίδηβ, 71. 
Οτεοκ οτἰσίη οἱ Ῥυγίπι, 83. 
Οτεοκ ρΡεγιοά, 28ι:. 
Ονγεεὰκ ΨΜενσίονι, χὶ, 24, 20; 5 Ὀϑοτὶρ- 

ἤοη ἴο Ἐδβίμοσ, 20; ἰΐϊβ σεπυΐπε- 
Π655, 30; ἀαἴε οἱ νεγϑίοῃ, 21; γε - 
σρηβίοη οὗ [ῃς. υπςΐαΐβ, 31; Οοάξα 
δίπαϊίοδ, 42; Οοάεχ Αἰεχαη- 
ἀνίπμ5, 32; Οοάσα Βασἠίαπο-  αἱὲ- 
κα μ5, 32; ΟΠΟΙ δἰ] σοάϊςο5, 

. 22; δααιίοηϑβ οὗ εχ οἱ υπο]84]}5 ἴο 
Ηεῦ., 33; οτηἰβϑϑίοπβ ἔγομι ἴδε ἰοχί, 
413; τεσοηβίοη οἱ Οτίρεη, 34; [με 
Ἡδεχαρία, 44; ἴῃε Οτϊρεπὶς ἰεχί, 
25; Τεοσδηϑίοῃ οἱ Ἡδϑυςῃίιβ, 246; 
ςοαϊΐοθβ, 436; βϑεσοπάδγυ γνεγβί οῃΒ, 
46; τεσδηβίοη οὗ 1υοΐαη, 47; [15 
ςοαϊΐοοβ, 37; εὐἀϊώοηβ, 37; δαάὶ- 
[ἴοη5 ἴο Ηθῦ., 28; Οὔ 55] 05 ἔσγογῃ 
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ΗδὉ., 28; ἀϊβογεηςοοβ ἔτοση ΗδΌ., 
38; ἰεχὶ οὗ ΠΤ οβερμιυ, 39; ΟἹὰ 1,δ1π 
ΒΕςοη ΔΙ νεγβοη, 40; ἰοης δα αὶ- 
[ἰοῦ ἱπ Οτθοῖ, 41; ἀεοὰ 89 
οδηοηΐοδὶ, 42; 500 ΗΦςὉ. οΣ 
ΑΥδπι. ογἰζίπμα]θ δῖε ἰσγδῃβιδτους 
οὗ Ποϑερδυβ, 42; πο ἱπίεγηδὶ ου]- 
ἄεηςε οὗ ΗδΌ. οτἰχίπαὶβ, 43; οοῦ- 
ἰγδαϊοὶ ἴῃ. Ηδῦ. ἰοχῖ, 43; Ὡοῖ ἃ 
Ῥατί οὗ ἴδε ογίψίμδὶ] τστεεκ νεσ- 
βίοῃ, 44; δα ἀδὰ ἴο ΞΌΡΡΟΙ ἃ τσε- 
Ἰισίουβ εἰεπιεηῖ, 44; [Πογαΐισε οὐ 
ἴῃς δααϊίοηβ, 4ς; ἴῃς ϑῃογὶ δ66]- 
τἰοῆβ8 ἰπ Οτοοῖς, 46; ἰοχί- τὶ ςοδὶ] 
ναϊυς οὗ Οτοοῖ, 46; οπλϑϑίουϑ ἴῃ 
Οτεεκ, 47; 4ἰ5ο :οο, 1:02. 

συζβ, 259. 

ΗΆΑΒΙΞΗΑ, 126. 
ΗἩδαάδϑβδῇῃ, γ8, ὃς, 88 δ, 170. 
Ηδάχγοβ, 1:94. 

Ἡαρραάα, 97, τοο, 1ο4. 
αἱ, 2οϑ. 

Ηδιγοϊοίῃ, 214, 21ιό, 227; 566 ϑϑδεῖς- 
εἰοί. 

Ηδὶγ ουἱΐϊ, 2523. 
ἩΗαίαξμα, 97, τοά, 252. 
Ἡαἱὶῇ οὗ (δε Κιησάοηι, 223, 236. 
Ηδπηιδάδῃ, 134. 
Ηδιηδη, 43-45, 47-50, 55, 62, ός, 

72 ἢ., 77 ἢ., 81, 86, 88, 92 7., τ2ο; 
ΕἸΥΙΤΟΪΟΩΥ͂ οὗὐ δῆς, ὅρ, ὅς;ΞΞ- 
Ἡυχητηδη, 60, 70, 88-01, δηδιουο5 
ἴῃ 7188} ᾿ογαίυσο, 75; [πὸ Καὶ ἱπρ᾿5 
ἔανουγίίε, 120; 88:6 85 Μεπιῦ- 
Κηδη, 154; Ὀἰοῖβ ἀσδὶηϑὶ ἴῃς Κίηρσ, 
1τρο; ἷ9 οτγἰρὶη, 194, 1ρό; Ρτὸ- 
τηοΐϊεα ΌΥ ἴῃε Κίηρ, τος; ἀεδεὰ 
ὈΥ Μοσάεοδὶ, τού; 8δὴ Αταδιοκὶῖίο, 
104, 197, 20ο; ΔΤ σὰ Μοτζτάε- 
οδὶ, 109; ρίδῃβ ἴο Ἂἀεϑίσου ἴδε 
]ενβ, 2οο; οδϑίβ ἰοῖβ, 201; ρΌεϑ ἴο 
ἴῃς Κίηρ, 203; Ρτγογηἶϊϑοθ 1:οοοο 
ἰδἰθηῖβ ἔος ἴῃς 1}εγ8, λους; βοπες 
ουἵ εὐἀϊεῖ αραϊηϑὶ ἴῃς Τενβ, 208; 
ἢἷ5 ἀδυρμίον, 231; 8865 ἴο 58 Ὺ 
Ἐβίῃεσ, 232; ἼΤοϊῆεθ ἴο Ἐϑίεγ᾽5 
θαπαυεῖ, 235; Ρἰδη8 ἴο ἤδηρ Μοτ- 
ἀεοδὶ, 237; ΨοδΔΙΒ δὴ ἱἰαοὶ, 242; 
δοσυδεά ὈΥ̓͂ δηρεὶ, 244; οοπι- 
τηδηάθὰ ὉΥῪ Κιὴῃρ ἴο Βοπουγ 
Μοσγαάδοδὶ, 4246; ΤΩΝ ΡΝ; οοπῖ- 
Τηδηα, 252; παγγδίεβ ἢ] 
αἱ δοῦῖθ, 255; ἃ βου ποτα ΌΥ 
Ἐβίδεσ, 257; τηθδηΐϊηρ οὗ μἰβ πιο, 
2ςο; ϑεηϊεηςεαὰ ἴο ἀεδίῃ, 462; 
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Ὀερβ Μογάδοδὶ ἔοσ πιογοΥ, 26ς; 
ἃ Μαοεαοηίδη, 275; ἀυρ)]ϊςαίς 8ο- 
οουῃηῖ οἱ Βἰ5 ρἱοῖ, 295; ἰεξξ παηρίησ 
οὐ ψαϊϊονβ, 205; ἰ8 ἀγάροῃ ἴῃ 88 
ἄγεδπι, 306 

Ἡδπιάδη, 231. 
Ἡδπι]εῖβ, 200 7. 
Ἡδπιηεάμδιμᾷ, ὅρ, 78, 88, 92, 120, 

104, 231, 240, 260, 275, 284, 295. 
Βαπιτιυγδθὶ, 133. 
Ηδπδηΐδῃ, 154, 239, 255, 250. 
Ἡδπαΐυ] οὗ πιεδὶ], 252. 
Ἡδηχίης 85 ἀεδίῃ-ρθηδιῖυ, 44, ὄς, 

τό3, τόϑ, ΙΟΙ, 246, 270, 284, 287, 
20ς. 

Ἡδγρδηᾷ, 67, 148, 264. 
Ηδτεπη, 137, τός, 17γό, 

Ηουβε οὗ ἴπΠ6 ψουλθη. 
Ηδύποββ, 252. 
ΗἩδιβυπι, 231. 
Ηδγίίογὰ Ὑ ποοϊοσίςδὶ ϑεηλίηδσγυ, υἱὲ}. 
Ηδτιπι, 221. 
Ηδγναγὰ Ὠἱνιηἶ νυ Θοδοοὶ, νἹῖ}. 
Ἡδβῃοπὶ, 259. 
Ἡδιμακῆ, 40, 7γ0, 217, 221. 
Ηεδίῃεη, 28ο, 206, 3οο. 
Ηεδίδεη ἔεδϑὶ Ὀοστονεά, 83. 
Ηδδνοῃ, 282. 
Ηδξδνεηὶ]ν νοῖςθ, 250. 
Ηδῦτονν, 205. 
Ἡδεῦτγοεν ςοπϑοηδηίδὶ ἰοχὶ, χὶ. 
ἩΗδςἢδὶ, οὐ ΗἩξρμδ, 48, όρ, τός, 172- 

174, 182, 226. 
Ἡεϊῖα ]απίμέμα, τ18. 
Ἡεϊπιεῖ, 270. 
Ηεπδη, γ8. 
Ηεπιάδη, γ8. 
Ἡδερνιῖηα, 141. 
Ηετοά, 134, 233. 
Ηεϑγςοίιι8᾽ τοσεηβίοη οὗ ἴῃς Οτεεῖκ, 

ΧΙ, 31, 26; 115 σοαἀϊΐςε5, 26; βεοοη- 
ἄδγν Οορίϊς δηαὰ Εἰμῃϊορὶς νεῖ- 
βίοῃϑβ, 26. 

Ἡδεχαρία, 34. 
Ηεζοκίδῃ, 1:2, 194. 
ΗἸ Ώεγ Οὐ ἰςῖδπι, 47, ΣἼ1. 
Ηἰσιογίςαὶ ςἘπαγαοίογ οὗ Ἐπὶ., νὶἱὶ, 
5ΠΕΡ ἴο θὲ τεραγαάδα 85 ἢἰβδίοτγυ, 
64; 50 τεμαγάεα Ὀγ ἴδε [ενν8, 64; 
Β0ΠῚ6 οἱ ἰἴ5 βἰδιοηθηῖβ σοηθχιηθρα, 
ό4; ςοτζεοῖ ἰάοᾳ οὗ Ῥογϑίδῃ οὐ9- 
ἰοπιβ, ὅς; Ῥεγβίδῃ ννογάϑ, ὅς; τηοβῖ 
οἵ 115 βἰαίοτηθηῖβ ὑποοπῆτγτησα, 66; 
ΡΓΌΡΟΓ ἤδπη65 ἀπ Κηονη εἰβενῇεγε, 
66; ρτοροββα Ῥεγβίδη εἰν πιοϊορίεβ, 
6η-γ)1ι; 5ίαϊειηεηίβϑ οὗ Εβί. ςοη- 

179; 566 
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ἰτααϊοῖεα ΡΥ Οτθεῖκ Ὠιἰϑίογίδηβ, 
71; ΠΟΠΙΓΔΙΥ ἴο Ῥεγϑίδηῃ ουδίομ, 
2;); ἵἱππὸσγ ἱποοηπβίβίθηςεϑθ, 73; 
δίδιί επηθηῖβ ἢἰβίογί δ !υ ἱπιργοῦδΪ6, 
73; δῃηδίοζιιεϑ ἰὴ δΔροζγυρῇδὶ Ἰϊξεσ- 
δἴωαγε, 75; 8ηδίορυεϑ πῃ πε Ατδ- 
θίδη Νισμῖβ, γ6; οοποϊυβίοη, σδῃ- 
ποῖ θὲ τοχαγαδα 85 ἰϑίοσίςδὶ, 77; 
866 8'50 709, 111. 

Ἡδαάῦ, 132.᾿ 
Ἡοκάρνια, τοῦ. 
Ηο]ϊάδγ, 28ο, 286, 290, 293. 
ΗοΙοΟΡΒογη65, 75. 
ἨδόδΙίδ, 174. 
Ηοὶγ Ηοιβο, 198; Ξε. Τοηλρ]ε, ϑ8δηο- 

ἴσδτΥ. 
Ηοὶγ ϑρί γι, τοι, 230. 
Ἡοπιάϊ, γό. 
ἩοπουΓβδ, σο, 248 ὕ., 254, 28ο. 

Ηοτϑεβ, 209, 244, 248 ἤ. 2527. 259, 
277. 

Ἡοιβε οὗ ἴπε σοπουδίηοβ, 170. 
Ηοιιϑε οἱ ἔδίμεσ, 223. 
Ἡουβε οἵ Ηδπηδη, 270. 
Ἡοιιβε οὗ ἴῃς Κίηγ, 143, 173, 170; 

866 Ῥαΐδοε, Εογδὶ μοιιβ6. 
Ἡοιιβε οὗ ἴῃς Κίηραοτῃ, 143. 
Ηουϑε οὗ [ὴ6 ψοΟΠΊΘΠ, 127, 143, 1όξ, 

173, 176, 170; 58εὲ6 Ηδζοτ. 
Ἡτσυπρηοσ, 70. 
Ηυμρδθα, 82, 89. 
Ηυπηῦδη, ὅρ, 89. 
Ἡιππηπηδη, 67, όρ, 8ὃρ Καὶ 
Ἡϑτγριιμᾶ, 174. 
ΗἩυβθδηα, 1ςς, 158, τότ. 
Ἡυυ5Π1π), τόδ. 
Ἡγτηη85, 293. 

ΙΡΟΙ,, 195, Ι99, 217, 228, 231, 242. 
Ιφιρὶ, οἱ. 
Τπ]ρϑ]ηρ, 191. 
Ιπιρεστίοςςς ἢ γαιν σοηδβος., 6ο. 
ΓπΡγοΟ Δ Ὀ1]11165 ἱθ Εδὶ., 73, 240, 

244 7., 256, 187, 280, 304; 866 
Ἠ!ἰΞἰογίςδὶ Ἵμαγδςίοσγ. 

Ἰπαϊΐᾶ, 52, 54, 73, 122 7., 132, 152, 
τόο, 2οϑ, 210, 272, 275. 

πᾶ, 123. 
Ιπβηϊῖνε δϑοϊυῖε, 28ς, 201, 200. 
Ιπποῦ σουγί, 220 7., 230. 
ΓηϑογρΡίοη58, τόο. 
Ιπϑρίγδϊΐοῃ οὗ ἴῃς Βοοῖς οὗ Ἐϑίποσ, 

182, 247. 
Ιηἰεγοδ]αῖθα στποηΐῃ, 300 ἡ. 
Ἰηϊεγργεΐεγ, 258. 
Ιηἰτοαυςίίοηβ ἴο Βοοΐ. οὗ Ἐπῖ., 112. 
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Ιτθηο, 81 ἡ. 
Ιγηϊηδ, 80. 
βδδς, 240, 242, 255, 250. 
Ἰββῖατ, 67, ὅρ, 78 7, 88:03, 170. 
Ιϑῃηϊαγ-εδϑῖ, 93. 
1ϑ'δπὶ), 104. 
1514 ηἀ5 οὗ ἴῃ Μεαϊογγαηθδῃ, 54, 303. 
ἴϑδγδοὶ, 68, 2ϑι. 
Ιβϑδοῆδγ, 505 οὗ, 151 7. 
Ιβίδμαγ, 170. 
Ιξίαγ, γ8 7.; ϑεεὲ 1ϑῃϊαγ. 
[18ᾶς8, 8:1. 
Ιγᾶγ, 201. 

]ΑΘΟΒ, 168 ζ,, 1907 7, 2οο, 220, 242, 

255, 250. 
7ἴγ, τι, τό, 250. 
7] απιηΐα, ϑγποὰά οἵ, 97. 
]Θςοηϊδῇ, 51, 120, τό8. 
76 Ποϊδοβίη, σὲ, 53, 73, 121, 1τ68. 
7εδοίακῖμα Ὁ. [οὈβῆυδ, όο 

9. 
7 ογαμπιθοὶ, 67, 78. 
7 ἐγ πθοὶ}, γ8. 
]οτοιλοβ 1,διἷἱη Νογβίοη, 5, 1ὸ, 24; 

Ῥγοίοψιυς, 24; δἰπὶ ἴο ψίνε ἃ [ἰἴογαὶ 
νογβίοῃ, 25; δααϊίοηβ ἴο Μᾷβ5ο- 
Γεῖς ἰοχί, 26: οπῃβϑί οἢβ ἔγοσῃ ἰοχῖ, 
27; αἰ θογεησοβ ἴτοπη Μδϑβϑογείς 
ἰοχί, 27; ζεπεγαὶ 5: ] τ ἴο Μ85- 
βοζγοῖὶς ἴοχῖ, 28. 

7εγυῦ δ΄), τόϑ, 259. 
Τογυδπι, 250. 
λυ, 140, τόρ, 194, 2ο8, 270, 

306 
)εγμσαΐδνι Ταϊπιμά, χὶ, 90, τοι. 
] εν 8} σοπηπηδηϊδίογβθ, 13, 97, :οσ- 

107, ΙΟ0, ΣΙ, 117, τότ. 
71ἐν 5}: Τεοϊορίςδὶ δειιίηαγυ, νἹἱῖ]. 
] 65, 49, 73, 136, 167, 17ξς, 198, 20ο, 

203, 2ού, 2ΟΟ ΖΙΙ, 217, 225, 234, 

255, 270, 273, 275 7., 28ο, 282 7. 
286, 290, 293 7.., 297, 305. 

70, 82. 
]Οιυμῃεοίηι, 70. 
]οδη Ἡγτοδηυ5, 70. 
]οπαίμαῃ, 70, 82, 68, 259. 
]οβερῇ, 95, τόρ, 230, 248. 
7Τοβερ, με ἰᾶχ- δίμεγεσ, 83. 
ἸΠΈΡ Δ Ε τεςεηβίοη οὗ πε Οτεεκ, 

αἰ! ο8, Οἰϊβϑίοηβ, 8η6 νδγὶᾶ- 
Κἴοπ 8, 30. 

7Τοβδυλ, τόρ. 

7ογν, 280, 290, 203, 3οό. 
]υάξδῃ, τ66, 25ς. 

ΙΝΌΕΧ 

Τυάδῆ, τ6ό. 
]υἀαΐϑηι, 97. 
ἸΤυάδ5 Μδοοδθδβυβ, ὅσ, γ8 ., ὃ:ς. 

7υα, 75, 70, 97. 

Καϊαίμ, 80. 
Καγσαϊίθβ, 104. 
Καζγςυπι, τού, 253. 
Κατίκας, 68, 148. 
Καγϑῃοηᾶ, 68, 152. 
Καξξε, 132. 
Κ αβςϑῖῖο, τό:. 
Κοίοσγ Οδζςυπι, τού, 253. 
Κιαμῖδα, τ. 
ΚΙὨοτθαθδά, 137. 
Καεμαγαγομα, 53, 305. 
Καεμαίζα, 273. 
Κιηρ οὗ Ῥεγξῖα, 94. 
Κ ηρ᾿5 Ὀυδίῃεββ, 283. 
Κιηρβ χαῖε, 137, 188 ζ, 1907, 214, 

217, 237, 430, 250, 254, 208, 270. 
ΚΙηχ 5 ἤουδθε, 220, 246, 283, 4288, 

866 Ῥαΐδοε. 
Κίηρσ, ποῖ Δρργοδοῃεα ψἱϊπουῖ 5ι1.π|- 

ΤΆΟΏΒ, 43, 49, 72, 220, 260. 
8, 70, 

ΚΊΞΗ, 1ττρ, τόβ, 194, 259. 
Κυτίψαϊχα 11, 123. 
Κυκῇ, 123, 132 7, 250, 272. 
Κύξυ, 132. 
Κυιὶν ΤιΑΌραιασ, 133. 
Κυιἱγηδῃυηίςο, 133. 
ΚυζΖᾶ, 194. 

ΓΑΜΈΝΤΑΤΙΟΝ, 1415. 
1 αιηθηϊαϊίομβ, Βοοΐ οὗ, 82. 
Ταησζυάρε, 59, 62, 1όο, 2οϑ, 273. 
ΤΙ, αἴ νογβϑίοη; 566 ΟΙά εἶπ. 
Πδιΐπ νετβίοη οἱ ]ετοπῖα; 586εε Γ γοτης. 
1,ΔῈ οὗ Μοϑβεβ, 142, 167, 180, 203, 

211, 217, 227, 220, 1΄8ο, 282. 
1 αν οὗ ἴῆε Μεάδβ δηὰ Ῥογϑίϑῃϑβ, 72, 

141, 146, 149, 152 7., 157, 1γη8, 
217, 220, 276, 270, 282, 286 ᾧ,; 
ΕΓ ὈΠΟΒΔΗροΔΌΪΟ, 43, 7ς, 150, 
157, 270, 207. 

ΤΙ Όδπομ, 122. 
Ιδρτουῦβ, 149. 
1, εἰΐεβ, 51, 210, 203, 207, 300, 306; 

οἵ ἰῆε Κίηγ, 44 7.; οἱ Μοεάεςαί, 

44, 274 7.; ϑεὲῈὲ Μεββαβε. 
1ενὶ, τόρ. 
1,ενἰϊεβ, 298, 3οό. 
Τἰρῆι, 28ο. 
Γἰποη, 144 7., 270. 
Ι,οηρεβῖ νεσϑς, 273. 



ΙΝΌΕΧ 

1,005, 93. 
[μοῖβ, 49, 55, 74, 77» 79, 84, 86, οἱ, 

93, Δοο΄,, 27ύ, 2ος, 306 
νοῦ οτἡ ἰςΐβ:., ΙΙ. 
Γιαςΐδη᾽5 τοςοηβίοη οὗ ἴῃς Οτοεῖς, χὶ, 

47, 18 οοαϊςοβ, 437; εὐϊοηβ, 37; 
Δααϊοπβ ἴο Ηδςρ., 48; οπιὶβϑίοηϑ 
ἔτογα ἩδΌ., 38; αἰ εγεησθβ ἔσοσα 
ΗδΘΌ., 428; 566 84]50 44, 52, 8ς 7,, τοο. 

ΓΌΓΚΥ δηα ὑη]υςκΚΥ ἀδγ5, ὅς. 
Ι,.γάΐϊδη, τότ. 
ἔνγτε, 240. 
1 γϑιπλδοῆι5, 30, 306. 

ΜΑΙΑΡΑΝ, 194. 

Μαροεαοπίδῃ, 43, 53, 194, 2757.» 270. 
Μαρῖ, 2οο. 
Μαρῖς, 177. 
Μαιάεηβ, 73; 566 αἰγὶ, Νν γρίηβ. 
Μαϊάβ, 174, διό, 226, 230, 232, 258. 
ἹΜαϊηϊδηά, 303. 
Μαϊδοῆὶ, τόρ, 2οϑ. 
ΜΜαἸδοῆϊίο, 145. 
Μδῃδββθῇ, 239, 255. 
Μαρδι}, 70. 
Μάδηῖε, 279. 
ΜΜδῃυβοσρίβ, 5; οὗ ἴη6 Βαργίοπίδη 

ἰαταῖγ, {πεῖγ οτίχίῃ, 14; 5ἴδίε- 
τηδηἴβ ςοποεγηΐηρς ἰμοπ, 14; {Πεὶσ 
Ἑδδγδοίογίϑιϊοθ, 1ς; Ὀεϑὲ Μ5. ἴογ 
Ἐβίδογ, τό. 

ἹΜαῃυβογρίβ, οὗ ἴῃς ΤΊΡοτίδη ἔδπι- 
ἵγ, [μεῖγ πυτάθεσ, 9; οδιδίοσασδ, 6; 
Ἑ“παγαςίεγίβιςβ, 6; σοηϑοηδηῖΐδὶ νΒΓ. 
ἷδηῖβ, 7; Ατδιηδὶς δα αἰτίοηβ. ἐπ 
ΒΟΙΏΘ, 8; ϑογοϑῖςβ οὗ ΥΗΜΨΉΗ, 8; 
ναιίδηῖϊβ ἰῇ νοςδ]ζαίϊΐοη δηαὰ δο- 
ἀπ κου θυν 9; ἀεβοεπαεα ἔτοτῃ ἃ 
ἴησ!ε ῥτγοίοίΐγρε, 9 

ΜαΡ δ, 130 7},, 145. 
ἹΜασγοβοβνδῃ, 202. 
ἹΜΜασγάοςβαίοβ, 88. 
ἹΜαγάοηϊιυ5, 68. 

Μαγάυκ, 67, 77, 79, 82, 88-01, 93. 
Μαζγάυκ, Ἐδαβὶ οἵ, οἱ. 
Μάγεβ, 278. 
Μαγκεῖ- ίδες, 217. 
Μάδγβθηδ, 68, 152, 
Μαϑδιὶ, 88. 
Μαοϊϑβῖοθβ, 240. 
Μάββϑδοσο, 201, 2ου, 287; 86ε6 ϑδυρῆ- 

ἴοσ. 
Μάαδϑογα, χὶ, 6, 12-14, τό, 248. 
Μασεογα Μαρηα, τι. 
Μαφπεογα Ῥαγνα, 11. 
Μαββοτεῖς Ηροῦτεν ἰεχῖ, χὶ, 27, 47. 
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Μαβϑογοῖϊο βυπισηδσγίθβ, 12. 
Μαβϑογίίςβ, 6. 
Μαδυ]-οἰυ 5, 483. 
Μεάϊΐδ, 52, 54, 127, 134, 153, 156, 

204. 
Μεάϊδη, 270. 
Μεάϊΐεναὶ Ομ γϑιΐδη ἱἰηιεγργοείδιίοπ, 

107. 
Μεαΐενὰὶ 7ενῖϑἢ (Οτωσηδηϊδσίεθϑ, 

104. 
Μεαϊίογταποδη, 303. 
Μεαο-Ρεγβίδη τηϊστγαιίοη, 1.34. 
Με ᾶ, Ῥτεβαρροβθοθ σοῃβϑοηδβηίδὶ 

[εχῖ, 28; δα ἀϊοηβ ἴο ἴῃ ἰεχὶ, 20. 
Μεμθγηδη, 67, 148. 
Μεϊος, 168, 259. 
Μεπηιποπίυτη, 136. 
Μοιιύκμδη, 48, όρ, 152, 154-ύο, 

168, 194. 
Μερμίροκοία, 250. 
Μέεχγες, 68, 152. 
Μετίπποι, 168. 
Μεχυγτηδκίηρ οὗ Ῥυγίῃ, 95. 
Μεβοροίδπιΐβ, 1τό:. 
Μδοββᾶσο, 297, 30ο; 85ε6 [1,εἴζεγ. 
Μεββίδηΐς ἢορεο, 62. 
Μειίδοα οὗ τεοογαϊης ναγίδηὶ τοδα- 
ἴπρ8, Υ. 

Μίοδα, 1τό8, 259. 
Μ|οδδεὶ, τόδ, 221, 22ζ, 242, 2444, 

250. 
Μιάγασμένε, 13, 43, τοο-τ- το. 
Μιτγίδμι, 86. 
ΜΊβῆδεὶ, 154, 239, 255. 
Μέίξσμηα, οὗ 7. 
ΜΊΚΗγα, 1.37. 
Μοδρ, 152. 
Μοςκ-Κίηρ, 92. 
Μοπου-οΒδηρεγ, 188. 
Μοπίῃϑ, 2οι. 
ΜόοοΙ͂Β, τος. 
Μοτγαὶ ἰεδοῃίηρς οὗ Ἐξι., οὐ; εϑἰϊπιαίς 

οὗ ΑἸεχαμαγδη 7 εν, οὔ; οἶΝ. Τ. 
τ εΓ5, 97; οὗ Οδυγοῦ Ἐδίδοτχβ, 
97; οἵ διε ]υἀ 4,51, 97; 450 1τοϑ, 
173. 

Μογάεοδὶ, 43-45, 48-5ο, 52 7., 6ο, 
62, 66 Υ., 72-7Ώ4, 81, 93, 1ο2, 1τοϑ, 
120; δηδίοσιεβ ἱπ [Ἂν] 8} [1ἰοτγὰ- 
ἴαγε, 75;Ξ: Μαγάυκ, 77, 79, 88- 
ΟΙ; ΟἸΥΠΊΟΪΟΣΎ οὗ πᾶπιε, ὃς; πιογδὶ 
σμαγδοῖοσ, οὐ; ἢὶ8 ἄγϑᾶπι, 110; 
ποῖ Ῥγεϑοηΐ δἱ Χογχεβϑ᾽ ἰδαϑῖ, 1.28; 
Ὠὶβ Ῥεγβοῃδὶ Ὠἰβίοσυ, 166-172; Ὀ165 
ἘΒΙΠΟΓ σοηςσθδὶ ΠΕΣ οτὶχίη, 175; 
νἱβὶῖὶ8 Ἐδβίῃοσ, 176; 51:15 ἰῃ ἴδς 
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Κιηρ᾽β γαῖς, 1:88, τ89; ὈΪ5 ἘΞΙΠοΓ 
ςοηςοδὶ μεσ ογίίη, 188; αἰβοονεῦβ 
ἴῃς ρῥ]οῖ οὗ ἴῆς εὐπυς8, τρο; τε- 
ἴμϑε5 ἴο Ὀον ἴο Ηδηηδη, τος, 237; 
δάάγεββ ἴο ἴῃς σουγίϊεγβ, 197; ἀε- 
πουηςοα ἴο Ἠδπηιδη, 2οο; ἢδδᾶγϑ οἵ 
Ἡδιηδη85 εαϊςεῖ, 213; σοπητηπηϊὶ- 
εδἴεβ ἹὮ Εβίῃεσ, 216; ῥγος δὶ πι8 
ἃ ἴαϑῖ, 226; ιἷῖα ὈΥΔΥΟΓ, 227; 
ΔΏΒΨΟΙΓΒ ΓΟΡΤΟΔΟΠ68 οὗ Γενν8, 242; 
ΓΟΙΔΟΙΡεγεα ὉΥ (ἢ6 Κίησ, 244; 
Βοπουγεὰ ΌΥ Κίηγσ, 252; ογάογεοα 
ἴο ἐχεοιΐε Ηδπιδη, 26ς; ρυΐ ἰῃ 
Ὀΐδες οὗ Ηδγδη, 267; 5επα8 ουΐ 
αἰβραίομεβ, 272; Ὠΐβ σουδὶ βδ[{]ΓῸ, 
270; 15 Ρονεσ, 283; ποῖ δυῖδοσ οὗ 
Ἐ5ι., 293, 300; σοϊῃτηδηα5 ἴο Κεαρ 
Ῥυτγπι, 293; 5υὐνδεαυδηΐ Ὠἰβίοτγγυ, 
403; 5 ἀγάροη ἴῃ ἴπ6 ἀγεᾶπι, 206. 

Μογσάεςδὶ οὗ ΕΖγ. 2;, Νε. γ', τόρ. 
Μοτγηϊηρ-ϑῖδσ, 305. 
Μοϑϑὶς, 140. 
Μόοϑβεϑ, δό, οὅ, 203, 255. 
Μοίμεσγ-ο-ρεασὶ, 140, 145. 
Μουτγηίημ, ὅς, 214 ὕ7., 228, 254, 293. 
Μωγεα Βγαπάαγιὶς, 145. 
Μωνεχ Τγμμομΐμδ, 145. 
ἹΜΜγιτῆ, 18, 1:8ο, 270. 

ΝΑΒΟΡΟΙΑΒΒΑΒ, 127. 
Νδάδρ, 75. 
Ναπα, 133 1 
Ναρκίη, 262. 
Ναιίοῃϑβ, 206. 
Νδυτόζ, 70. 
ΝΕυΓΒΔαποΖΖασ, 51, 75, 120, 122, 

125, 130, 130 Λ, 142, 148 7., 164, 
τ68 7., 25ς. 

ΝΕΡυς δαάγοζΖΖασ, τόδ. 
ΝΕερΑΥ, 194, 231. 
Νεδαγάδα, 14. 
ΝΟΒΕΠλίΔῃ, 53, 170. 
Νεμόγ δ, 174. 
Ναεβίοσγίδη8, 97. 
ΝουστιΖ, 84. 
Νεν Ὑεδγ ἔθδϑῖ, 93. 
ΝΊΟΔΠΟΥ, ὅτ, γ8-82. 
ΝΙςΔΠοτ᾽ 5 ἀδΥ, 61, 79, 80, 92. 
ΝΡ, 241. 
ΝΙΠονθῇ, 127, 132 7. 
ΝΙΝ-18, 80. 
Νίβδη, 91-93, τὸ, 183, 2οο ἡ. 
Νυβλία, 123, 133. 

ΟΒΕΙΘΑΝΟΕ, ὅδ. 
Ονςοϊάεηϊδὶ Μ55. χὶ, 

ΙΝΌΕΧ 

Οοοἱάοηϊαϊ5, 9. 
ΟΕ ςοἶ415, 26, τ ζ,, τόξ, 1:84, 2ο8, 

240, 272, 283. 
ΟἰἸπιπςηΐβ, 228, 220. 
Οἰὰ 1,αἱέη νεγοίοη, 24, τοο; οοαϊςε5, 

40; τοϊδίοη ἴο Οτσεοῖὶς νογϑίοῃ, 40; 
δα αἰ τοἢ5 ποῖ ἰουπά ἴῃ Οτεεῖς, 40; 
πεῖγ οτἱρίη, 41; ΟἸ ΒΒ ΟΏ5, 41; 
ἀϊβεγοηςοβ ἰῃ ἴῃς οοάϊΐςεπ, 41. 

ΟἸδηο5, 88, 92. 
Οἰβϑίοηβ ἴῃ Οτσεεκ, 3232, 47; ἰη 

Τιυςΐδη, 48; ἴῃ ΟΙά 1,Αἴΐπ, 41; ἴῃ 
]εγοσηθ, 27. 

Οἰρβδςοίπυπι, 180. 
ΟρΉΪγ, 122, 230, 270. 
Οτδὶ ἰγδαϊίοη, 98, τοὺ, οὶ. 
Οτεηΐδὶ μ55. χὶ. 
Οτεηΐδ]ς, 9. 
Οτζεη᾽ 5 τεσεηβίοη οὗ ἴῃς Οτεεκ, χὶ, 

32, 34; ἴμε Ἡεχαρίαβ, 34; ἴδε βερᾶ- 
ταῖς Οτίζεηϊς ἰοχῖ, 35. 

Οτίρίπ οὗ Ῥυγὶπι, 74. 
Ονοξδαηραΐ, 245. 
Ουΐϊος (ουτῖ, 22:1, 246. 
Ουπίηο οὗ (ἢε ὈΟΟΚ, 47. 

ῬΑΟΘΕΒ, τόφ4, 245, 247. 
Ῥαϊδοεὶ οὗ Χεῖχοβ, ός, 1:2ό, 1:6 ζ, 

143, τός, 173, 188, 214, 262, 270, 
4853, ᾽86; 38:ὲ ἤουξε οὗ ἴῃς Κίην, 
Εογδὶ Ηουϑθε. 

Ῥαϊοϑίίης, τότ. 
Ῥαπδαδγίομίςίφη, νἱὶ 
Ῥαγαν, 8. 
Ῥατκ, τ36. 
Ῥασιλδϑῆϊβδ, 7, 70, 194, 231, 284, 288. 
Ῥδυϑμαηαδίῃα, 7, 70, 284, 287. 
Ῥαγιΐδη, ὃς, 270. 
ῬάΑββου}σ, 92, 204, 226, 230, 252. 
Ῥαδιυϊα, 25. 

Ῥεδγὶ, 145, 230, 250, 270. 
Ῥεηυεὶ, 299. 
Ξρολς οὗ ἴδε Ἰαπά, 28:. 
᾿ ἰεβ οὗ (ῃε δαγῃ, 280. 

οοῖ νι ἤζαιυ ςοπηδφείϊνο, ὅο, 

ΠΣ 212, 208. 
Ῥεγίυηιοβ, 73, 178. 
ῬεΠΡὨγσαβίὶο ἔοστῃ οὗ νεγῦ, 204. 
Ῥεσοβ, 104, 23:. 
Ῥογβερο δ, τ25, 1τόο. 
Ῥεγβία, 52, ὅς, ρος, 127, 134, 153, 156, 

1όο, 192, 2οζ, 304. 
Ῥεγβίδηβ, 120, 1311, 140 ἤν, τος, 2ΟΙ, 

τς, 4164, 276. 
Ῥογβίδη οὐβίογηβ, 64 7., 72, 84, 128, 

143, 140, 220. 



ΙΝΌΕΧ 

Ῥεγβίδη Κίησ, 54. 
Ῥετγϑίδη ἰδῆσυαρο, 63, ός 7., 84, ΟΙὰ 

Ῥεογβίδῃ, 1όο. 
Ῥεγβίδῃ τοι η5, 53. 
Ῥεγβίδη Νενν Ὑδδι᾽᾿5 [δϑίϊναὶ, 70. 
Ῥεγβίδῃ οτγίρίη οὗ Ῥυγίπι, 84. 
Ῥεγβίδῃ βοῦγος οὗ βίογυ οἱ Ἐβίδεσ, γό. 
Ῥεγϑίδῃ βργίηρ ἐεβῖναὶι, ὃς. 
Ῥεγβίδῃ γυεᾶσγ, 84, 87. 
Ῥεβῆδί, 1οφ4-τἰού. 
Ῥεςμῴιο, εαἰτοη5, 16; στο οὗ ἰοχίβ, 

17; ταϊδέίοη ἰο ΗθΌ. ἴῃ Ἐσί., 17. 
ῬεΙ Δ ΒΔ}, τόρ. 
Ῥοίδυεϊὶ, τό8. 
Ῥειίοα, 233, 226, 257, 286. 
Ῥμεάγτηδ, 221. 
ῬΒΑγδοῦ, 241, 255. 
ῬΒδγδοῦ ἴῃς 1,3π|6, 1:25. 
Ῥμορηϊοΐδη, τό, 273. 
Ῥμομγάαία, ὃς 7. 
ῬὨγδογίεβ, 51, 127. 
Ῥανοωγαὶ, ὃς 7., 21ο6. 
ῬΗγ]δοίεσγυ, 270 7. 

8Γ5, 130. 
Ῥῆγφε Καδδὲ Εἰίόξεν, 102. 
ῬΠοδοσ, 148, 254. 
ῬΙΏΔΩ, 250. 
ΡιΓΠοϊρία, 84. 
Ῥίδοη, τόϑ. 
Ῥώδηα, τ41. 
ῬΙδςεε οὗ Εβι. ἰῃ ατεοκ ΒΙΌ]ς, 3; δἃῖ- 

ΤΑηεΙπεηῖθ ἰῃ οοαϊΐςοθ δηὰ ἴῃ 
Ἐδίμοῦβ, 4-5. 

Ῥίδος οὗ Εβξί. ἴῃ Ηδοῦ. ΒΊΌΪο, τ᾿; νατγὶ- 
ΟἿΒ υσδηρεπιεηῖβ οὗ ἴῃς οοαϊςε5 
δΔηα οαὐϊίοηϑβ, 2. 

ΡΙαίδα, 183. 
ΡΙείδάε5, 198. 
ῬΙοῖ, 49, 1ο2, τρο; 8ε6ὲ (οπβρίγδου. 
ΡΙυηάογ, 2οο, 274, 284, 288 7. 
Ῥοΐβοῃ, 190. 
Ῥοπιοερστδηδῖαβ, 240. 
Ῥοογ, 294. 
Ῥόγδιμαδ, 7ο, 284, 287. 
ῬΟΓΡΏὮΏΥΤΥ, 140. 
Ῥογίίοῃβ, 79, 174, 208. 
Ῥοπί-γείοσγπιμδίίοη ρεγίοα, 110. 
ῬΓΔΥΟΙΒ, 280, 201. 
ῬγΑΥΕΙ δἴϊοσ δϑιίίηρ, 22ς. 
Ῥγδγεγ- Δ 6, 2ς3. 
Ῥγδγοσ οὗ [ἐνν8, 241. 
Ῥγαγοῖβ οὗ Ἐβίοσ, 44, 102, 173, 228, 

231. 
Ῥγδγεῖβ οὗ Μοσαεςαδὶ, 8, 42, 44, 102, 

227. 
Ῥτοςοίουβ βίοῃδϑ, 230, 270. 
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Ῥηαϑιὶγ Οοάο, 74, 83. 
Ῥχίεβίβ, 227, 2790, 298, 106. 
ΡῬτγϊποείοη ΤἨθοϊορίςδὶ ϑευα ΠΑ σΥ, υἹ]. 
Ῥηπίοα εὐϊϊίοηθ, 3; Ὀαϑεὰ οἡ Τὶί- 

Ὀεγίδη ΜμΜ85., το; εὐϊίοη Νδρ]ε8 
(1486-148)), το; ΝΑρ|6ε8 (1491- 

1403), 1ο; Βγεβοία (1492), 10; 
Οοπιρ!υἱϊεηβίδη Ῥοϊγρὶοῖ, το; Βοπι- 
Ὀεῖς (1516), τι; Βοιήρεῦς (1525), 
11; Μοηΐδηιϊιι8 (1571), 12; οἴδεῖ 
οαὐϊίίοηϑβ, 12. 

Ῥγίβοῃ, 230. 
Ῥτοοϊδπηδίίοη Ὀδίοσε οὔθ, 249, 254. 
ῬΓΟΡΕῚ πδπΊ68, 66. 
Ῥτοροσγίυ, 267 7. 
Ῥτορποῖβ, 204, 24:. 
Ῥτοβεϊγιίης, ότι, ος, 226, 281 ζ,, 2ος, 

207. 
Ῥτοβίσαίίοη δείοσε σῇ οβἔεςΐα]5, 

τος; 5εὲ Βονϊπρ. 
ῬΓΟΝΊΠΟΟβ, 122-124, 128, 132, Ι1δξ, 

173, 184, 203, 2ο8, 220, 260, 272, 
274 7., 28ο, 282 7., 286, 289, 203, 
208, 301. 

Ῥβουάο-ϑιηεγα!β8, 52. 
Ῥιο εν, 20, 306. 
Ριοϊετην ΙΨν' ῬὨῃ]Πορδίοσ, 83. 
Ριοϊειν ν' (ΕΡὶρ βδπ65), 30. 
Ριοϊεμηγ ΝῚ (ΡὨΠοπιδίοσ), 30, 77. 
Ριοϊεων ΝἾΙ (ΡὨΏγβοοπ), 20, 77, 81. 
Ριοϊίεωγ ΝΙΠ (1μδἴμυτοϑ), 30. 
Ῥμωλμγᾶ, 86, οἱ. 
Ῥμάγι, οἵ 1. 
Ῥμγ, τς, γ4, 84, 86, 20ο ὕ., 295. 
Ῥῶνᾶ, η8, 83. 
Ρωγάερμαη, 85. 
Ῥμγῖνε, νΠϊ, 33, 44, 48, 51, 54 7΄., 5ό, 

57, 59, ὅτ, 64; [Πεοτίεβ οὗ  ἐὐνι88 
ογίη, 77; ΙΓ μ᾿ 5. (εογυ, 77; 
ΟΒεγηο 5 ἴἤθογσυ, 77; Μ. ἢ δ86]19 
Βοὶά58 εαυδὶ5 ΝΊςδμοσβ Ὀδυ, 78; 
Ηδυρὶ 5 ἴμθοῦυ, 70; αἰβηου 68, 
Ῥυγ ἀοε5 ποῖ ζ4}}] οῃ Ν͵σδηου᾽ Β 
Πᾶν, 8ο; ΕΙΠΕ ἢδ5 ποίπίηρς ἴο 
ἀο ψἱ ἢ ἴῃς νἱοΐογΥ ονεῦ Νίςϑμποσ, 
81:1; ἢο0 ςοῃπηροϊίςδοῃ δείνοοη [86 
ἰεαβὶ δηὰ 118 ἰεφεπά, 81; ἀοεβ ποί 
ἐχρίδῖϊη (ἢῈὸ πᾶπὶὲὶ Ῥυτίπι, 82; 
(Ππεοῦῖεβ οὗ Οτεεκ οτὶχίη, 83; 
ἰποογίεβ οὗ Ῥογβδίδῃη ογὶχίη, 84; 
Μείεγ᾽ 5 ἴβεογυ, 84; ΗΖ 5 1ΒοοσΥ, 
84; Εὔγϑι 'β ἴἤεογτυ, 8ὃς; Μεὶ)- 
Ὀοου 5 ἴπεθοτυ, 8ς; νοῃ Ηδιησηο 
ἸΠΘΟσΥ, 85; 1,ἀραγάθ᾽5 (ΠθογΥ, 8ς; 
ΟΝ ΔΠγ5 ἰΠϑογγ, 86; ἀϊοειυ ι165 
1 Ῥοεγβίδη ἱἤθογυ, 86; τμοοσίοϑ 
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οὗ Βαργοηίΐίδη οτγίχίη, 8); Βδρυ- 
Ἰοηΐδη ςουπίεγρατλίβ ἴο ροσβοπαρο8 
οὗ ἴῃς Ἀοοϊκ, 88; επϑεη 5 ΠΟΥ, 
89; Ουηῖκο} 5 ἰπθοῦυ, οο; ΖἼπ|- 
ΤΟ ἢ 85 ἴποοσυ, οο; πο κ οτ 5 
ἴΠθογγ, οο; Βανγυ)οηΐδη οομηΐει- 
ρδτῖβ ἰο ἴῃς [οδϑὶ οὗ Ρυτγίπι, Ζὶπι- 
ΤΟΙ 8 ἴἤθοσυ, 91; Μείββησγ᾽ 5 
ΠΟΥ, 92; ΕἼΔΖΟΓ 5 ἴπθογυ, 02; 
7Θπβοη 5 ἴἤΘΟΓΥ, 93; ΟΠ Π58᾽ [ΠΘΟΓΥ, 
93; 5υγηπιης ὕρ, 94; Ρυτὶπι δῆ 
ΔΏΠΌΔΙ τηεττγτηδκίηρ, 93, 95, 90, 
276, 280; οτὶσίπ οὗ ἔνο ἀδγϑ, 292; 
οςοπιπιδηδεὰ ὈΥ̓ Μογάεςδὶ, 2093; 
δαορῖςα ὈΥ }εἐνν8, 294; πΊΔΠπεσ οὗ 
Κκεερίης, 295; ἤᾶπὶὲ ἀεγνεα ἔτγοπη 
ρων, 2ο6; τηδὰθ Ὁπομδηροδῦϊε ὉΥ 
7εννβ, 297; ςοπβιτηθά Ὁγ Ἐδβίμοτ, 
λοο; ςοππεοῖορα ψὶῖϊ Μογαδοδὶ 5 
ἄτϑᾶπι, 206. 

Ῥυγρὶο, 138, 145, 240, 252, 254, 270. 
Ῥυγροβεα οὗ Εδϑὶ., ἴο ᾿υϑιγ ἔεαϑὶ οὗ 

Ῥυτγίπι, 54; υηϊὺ οἱ ρῥἷδη, 55; πο 
ΔΙ] εσογῖςδὶ ρύυγροϑε, σύ; πο ρυΐῖ- 
ῬοβῈ ἴο )υϑιγ ΗεΙἸεηἰΖίηρς Ρᾶγίγ, 

57: 
Ῥῶνι, 70. 
Ῥήγμ, ο3. 
Ργιμίυβ, 129, 2οὔ. 

Οτέῇ, 13. 
Οὐδεη οὗ Ῥεγβῖδ, 72, τός, 1:84. 
Οὐδεη οὗ ὅμεῦα, 125. 

ἘΑΒΒΙΒ, 252. 
Ἐδορθβ, τς, 276, 282. 
ἘΔΠΔΌ, 140, 171. 
Ἑδιϊοη δ ϑῖθ, Στὰ. 
Ἐεδαϊΐηρ Ὀεΐοτε ἴμε Κίηρ, 74, 244. 
Ἐοδαϊηρ πὸ ἘΟ]] οὗ Ἐβίμοσ, 6, οὅ 1, 

273ν 290, 205, 2097. 
Ἐ ΟΙ πη δ ἴδ 0 ]Ὲ, 140. 
Ἐεοὰ ὅεα, 255. 
Ἐοίογγηδίίοη Ῥεγίοα, 1οῦ. 
Κερο μα, 174. 
ἘεΠοΟΡΟΙἢ-Γ, 132. 
Ἐοὶοαθο, 142, 184. 
ἘεΙχζίοπ, δοβεηΐὶ ἔγοπὶ Εβῖ., βυιρρ] δὰ 

ὉΥ ατοοκ δααϊοηϑβ, 44, 62, 214 7. 
Βειῃ, 250. 
Ἐσπαϊηρ χαγιηθηῖθ, 213, 227. 
Ἐξβοη, 132. 
Ἐδβὶ οἱ [εὐνϑ, 293. 
ἘἈδνοηυς, 2ος. 
Ἑενῖναὶ οὗ ἰεαγηΐης, 107. 
Ἐονδζαϊης οὗ Ὀεπεξδοίοσβ, 245, 250. 

ΙΝΌΕΧ 

ΕἸΟἢ 65, δόγ; 5866 ΝΈΔ ΙΕ. 
Ἐϊηρ, 268, 273. 
Ἐσοδεδβ, 221; 5866 (ὐδιτηθηῖβ. 
Ἐοάβ, 128, 145. 
ἘΘἢ ΔΗ ΠΑ, 174. 
ἘΟ]] οἱ ἘΞίῃοσ, ττο, ρος. 
ἘοπΠΊΘ, 223. 
Κόα πα, 174. 
Ἐοϑβοβ, 140, 146. 
Ἐογαὶ χαγπηεηΐῖ, 259; ϑεα δστηθηῖβ οὗ 

Κίησ. 
Ἐογαὶ ἤουβο, 142, 182, 221; 566 

Ἡουβε οὗ ἴδε Κίηρσ, Ῥαϊδςα. 

ΘΑΒΒΑΤΗ͂, 147, 180, 201, 204, 28ο, 
205. 

ϑδθουςῆδαάδϑ, 20, 257. 
ΘδΟΚοϊοῖἢ δηὰ δϑῇῆςθβϑ, 49, 72, 252, 

254; 866 ΗἩδίγο]οίῃ. 
ἘΔ ΤΣ 104. 
δή ά]ε, 252. 

β ΑΚ, 88, 92 7. 
Θδίοτης, 2323. 
ΘΔΙΏΒΟΙ, 240. 
ΘΑΠΊι6], 222. 
ΘΔΠΌΔΙ]δῖ, 234, 2326, 258. 
ΘΘΔΠΟΙΌΔΙΥ, 122, 140, 152, τόρ, 194, 

234, 236, 241, 258, 296; 5εε 
ΓΕπιρΙο. 

ΘΠ 64]5, 230. 
ΘΔΠΠΘατίη, τ8ρ, 250, 254, 3οζ. 
ϑδηϑκτὶῖ, 160. 
ΘΑΓΔΉ, 122, 140, 170 ὕ, 202, 241. 
ΘδΓΟΠΕαοηι5, 75- 
ΘΆΓΡΟΏ, 70. 
ΘΆ5ΟΠΏ, 250. 
ϑδϑδϑδηΐδη γα, 134. 
ΘΔΙΓΔΡΙΕΒ, 72, 124. 
ὉΒΙΓΔΡΒ, 208, 272, 283. 
ϑαίΐυγη 18, 92. 
580], 73, 167 }, 194, 222, 450, 295. 
ϑοερίγε, 1:89, 220, 232, 269 
ϑοίβδϑοῦβ, 253. 
ΘΟΓΙΌΕΒ, 2Οϑ, 244, 272, 288. 
ϑοηρί, λοϑ, 278. 
ϑογρίυγεβ, 204, 2095. 
ΘοΟυΠΔΠ5, 133, 200. 
ϑ68, 303. 
968], 2ού, 2οϑ, 270, 273. 
,δεδηϊνῖη, 13. 
ϑεςοπα ραϊπογίηρ, 186. 
ϑεοοπά Ταγρμηι, οαϊιοη5, 21; σοὶδ- 

[οη ἰο Ηοῦ. 22; δ αϊτοηβ ἴο τὰς 
ἰεχῖ, 22; ῷέε, 23; βούγοδβ, 24; 566 
4150 τοῦ ἡ 

ΘΕΟΓΘίδσΥ, 244 7.) 272. 



ΙΝΌΕΧ 

ϑεϊευσυβ ΝΙςδίογ, 85. 
ϑε {-αεἔεηθςο, 274, 283. 
ΘΕΠΏΔΟΒΟΓΙΌ, 75, 125, 241. 
ϑερδγδίίοη οὗ νολθη, 180. 
δερίμαρίμε; 58εὲ6 ατσοεκ νογβίοη. 
ΘΕΓΡΘΏΓΩςδ, 145. 
ϑένδῃ, 148. 
ϑονδῃ σου 56] ]ΟΥ5, 152. 
ϑενοῃ δυηυς 5, ΟἹ, 140. 
Θένα ὈΓΐποαβ, ός. 

ΘῺ ΥἹΖΊΟΓΒ, ΟἹ, 153, 163. 
ΘΕΥΘΏΪΥ γεδσβ οὗ Εχὶ]ε, 128. 
ΘΠ Δϑῦῆραζ, (9, 170. 
ΘΒΔηγαζάα, 76. 
ΞΗΔΙ ΤΠ ΔΏΘΘΕΥ Π, 134. 
ΘΒΟΌδῖ, 202. 
ΘΒΟΟΔΓΏ, 168. 
ΘΠΘΟΒοΥδἢ, τόϑ. 
ΘΠΘΟΡ, 227. 
ὉΒΟΘΑΓ, 2321. 
ὉΠοδδσίτη, 250. 
ΘΠΘΠοσδῆ, 250. 
ὉΠΟΙΓΥΔΓ, 180. 
5ἢ6 204. 
ΘΒοπη δ, τόϑ8, 250. 
ἘΠΕΡΉΒΠΗΝΙ τό; 250. 
ὉΒδΙίΒδσ, 68, 152. 
Θμπτοχαζ, 250. 
ΘΒΪΠΊΟΙ, τ10, 167, 250. 
ΘΉΪΠΙτΊἜ5ἢ6, 488. 
Θ,ΣΤηΤΊ, τόϑ, 250. 
ΘΠΪΏΔΓ, 132. 
ΘΠΙΒΠΔΚ, 125, 168. 
ϑδυΞῇ, 126. 
ΘηυΞἤδη, 48; 5.6 ϑυ88. 
ὉΒΟΒΒΙ Παῖς, 133. 
ΘδυΓΟΚ- Ναθυπηῖο, 1323. 
ΘΙΌΥΪ, 256. 
ϑιρῃεῖ-τίηρ, 2οό, 268, 270, 273. 
ΙΒ, 306. 
βη ἣν 230, 240. 
Ξἤνοσ, 49, 139 7., 2ον, 217. 
ΟΙΠΊΟΏ, 134. 
ϑίηρ!ε ὑγοίοῖγρε οὗ Ηδςρ. μ588., 9. 
δἰσβ, 70, 80. 
ϑἰείης 88 δὴ οδιοίαὶ ροβίυσγε, 125, 

188 7. 
ϑίνδη, 201, 272. 
δκεριίς, 95. 
Θἰδυρδίοσ, 283, 287; 866 Μαδββδοσε. 
ϑ΄ανοβϑ, 258. 
ΘΙ αΡ ἐβϑῆθϑ8, 241, 244. 
ΘΙηοχαϊ5, 52, 178, 221. 
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ΘΙ ἢ 5, 240. 
᾿ΘΟΟΚΒ, 270. 
ΘΟΙΔΥ-ΠΟΓΟΘ5, 90. 
ϑοϊοπιοῃ, 167, 248. 
ϑοη5 οὗ Ηδιηδῃ, 228, 240, 262, 26ς 7.,, 

270, 279, 284, 186 7., 205. 
ΘΟΟΓΏΒΔΥΕΘΙΒ, 201; 866 ΑΒίΓΣΟΪΟΚΟΤΆ. 
ΘΟΙΤΟΥ͂ν, 203. 
ϑοῦτοας οὐ Εβίῃεσ, 292. 
ϑρδίη, τοῦ. 
ΘΡδγίδΔη5, 120. 
ΘΡΟΓΏ165, 197. 
ρσγίης [εϑναὶ, 84. 
ϑάύδγε, 217. 
ΘίΔΌ]ε, 2ζο, 252. 
δϑίδεῖϊς, 18ο. 
Θῖ4]}, 252. 
ΘΙΔΙΠΠἸ ΟΠ 8, 278. 
σίδηάαγαά ζοάεχ οὗ Ο. Τ'., 9, 29. 
οἰδίεϊσγα, 150. 
διδίυο, 1:84. 
ϑίεσάβ, 273, 276. 
ϑίοναγα, 283. 
ΘΕΓΓΟΡρΒ, 252. 
συ, 2732, 278. 
Θυθβογριίίοη ἴο ὕτσεοκ Ἐδβίμοσ, 30, 

ϑυχηογίδη, 161. 
ΘΌΓΆΠΊΟΙΒ ἴο ρῸ ἰο Κίηρ, 43, 49, 72», 

220, 269. 
ΘΟΠΊΘΔΓ, 231. 
ΘΌΡΡΙ Δηῖ5, 263. 
ΘΌΓΔΑ, 14, 99, ΙΟ4. 
ϑυ58, 44, 48-51, 54, ὅς, 73 7.» 80, 84, 

92, 120, 125 ζ, 131, 1332 ὕ,, 126, 
1327, 1309, τός ὕ, τόγ7, τόρ, 172, 
16, 183, 188, 194, 2οϑ, 211, 217, 

170, 275.7.. 276, 279 7., 283, 286- 
200; Ὠδίοτγ οὗ (εξ ςοἰΐγ, 132 Δ 

5.58 (ἢς ἰογίΓ655; 5566 Ἐοσίγοβϑβ. 
ϑυπίδῃ, 16ο. 
ὉΨΟΓΙΑ, 190, 240, 26ς, 270, 283, 288. 
ΒΥΠΘΡΌΒΟΣ, 204, 207. 
ϑγτίδ, τόϊ. 
ογτίδο Νεγδίοη, τό, 42; 8ε6 Ῥοβῃϊίο. 
υγίδη (γί ϑι8 8, 97. 

ΤΑΒΕΆΝΑΟΙΕ, 138. 
ΤΑΡογηδς]65, 202. 
ΤαΪεῖβ οἱ ἴαίο, οἱ. 
Ταὶ], 140. 
Ταϊεπῖβ οὗ ϑϊνεσ, 49, 74, 205, 217, 

253, 270. 
Ταϊνιμά, 28, 42, ὅο, 1το2, 162, 273, 

287, 200; 5εεὲ Βαῤγίοπίαη Ταἰνιμά, 
.]εγμδαίεα Ταϊνιμά, ΜΙ ρη Ἡ]ᾶ. 
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Ταϊγοη, 221. 
ΤΔΙΠΊ2, 201. 
ΓαμπιυΖ- Ἰ5ῃϊασ τυ, 90. 
Ταγρμηις, νὶ, 42, τοῖ; 866 Σγεὶ 

Ταγρμηι, δεοοτιὰ ΤαγρΏηι. 
Ταῦβεα, 100. 
Τασβῃίϑη, 68, 152. 
Ταίηαδὶϊ, 238. 
Τόθμδίῃ, 182, 202. 
ΤΕΙ1- 6] -Απλᾶσηδ 1.εἰἴογβ, σό2. 
ΤεπΊρΙε, 126, 128, 130, 134, 139, 145, 

οὗ, 253. 
ΤοηάδηΖ, 44. 
Ἴδείεβῃ, ὅρ, 189, 244. 
Τοχὶ οἱ Ἐβίμετγ, ν, σ. 
Τεχὶ οὗ Ο. Τ'., τις. 
Τεχὶ οὗ {πε ϑορμογίπ), 20. 
Τεχί οὗ πε υπςΐ8}5, 44. 
Τοχίμδ γεοερέμ5, νὶ, 12. 
ΤΏὭδιτα, 120. 
Ταϊγίδεη 85 ἢ ὉΠ]. ΟΚΥ ΠυμΊ ΟΣ, 202. 
ΤὨϊγίδεη οὗ Αὐἀδγ, 79 7, 202, 209, 

2757 .,. 282, 287, 280 7., 205, 207, 
301 

ΤἈγεβμοϊά, 1ρο. 
ἀρδ 125, 153, 184, 180, 105, 231, 

248. 
ΤΉτγοηες οὗ ϑοϊουμοῃ, 1:25. 
ΤιΔηηαῖ, 82. 
Τὶ Ρεγίδῃ Μ585., 5. 
ΤΊΡοσ 85, 6, 90. 
Τίπιε οἵ Ρυτῖπη, 207. 
ΤΙΠΡΔΖοβ, 248. 
Τιβησγὶ, 2ο.. 
Τίηε οἱ Ὀοοϊκ, 1109. 
Τοδίδῃ, 234, 226, 2ς8. 

Τοβίι, 75, 97. 
Τόσα, 20ο. 
Τον8, 207. 
ὙΓΘΑΒΘΌΓΟΓ, 267, 204. 
ὙΓΕΔΘΌΓΥ, 40, 205, 217, 240, 252. 
Ύτεοβ, 266. 
Ὑτθυΐε, 303, 305. 
ΤΥ οβπΊ68, 2 
ΤΓυπιρείβ, 227, 270. 
Τπιυπιρεῖβ, Εδαϑῖ οὗ, 74, 20:1. 
Τυῃηΐς͵ 270. 
Τυγῦδῃ, 148, 184, 248, 270. 
ΤνΕΙ ἢ οὗ Αἀάτ, 295, 297. 

κνῦ, τ26, 227. 
ὕπεϊα! σοαϊΐος5, 21. 
ὕμπεϊγουμπηςβεα, 220. 
ὕπίοη Ὑοοϊορίς] ϑεπιίηδσυ. νἱϊὶ. 
ἁμὶν οὗ ἴδε ἱ, ν; υπηυεσδῆοη- 

806 8ἃ5 ἴδσ 85 οἱ", 57; ἱπάδβροηάξηῃσε 

ΙΝΘΕΧ 

οὗ 9 -τοῦ, ς7; τοίεσϑ ἴο δῃ ἰπάε- 
Ῥεμάδξηϊ βϑουσγοθ, 57; αἀυρ]ϊοαῖς ἴο 
3-2, 58; σοηίγδαϊοῖβ δδγι εΣ Ὡδιτᾶ- 
ἔνε, «8; ἀἰδετγτεηΐ ἰδησύᾶρε, 59. 

ὕπτγεν εεα Οτεοῖκ ἰεχί, 41. 
ὕμπνιοα ἴονιβ, 2091, 295. 
ὕΣΖα, 259. 
Ὀζκίδῃ, τόδ, 2ς9. 

ψαυσε οὗ Βοοκ οἵ Ἐπὶ., οὐ. 
Μδηϊς, τόσ. 
Μασγίδηῖϊβ ἴπη δοσεηϊυδίϊοη, 9. 
Μασγίδηϊβ ἴῃ ἴδε σοπϑοηδηῖδὶ ἴεχῖ, 7. 
Μασίδηΐϊβ οἱ νος) ζϑίίοῃ, 9. 

γαβμῖ, 48, 55, ὁ5-ὅ7, 72 7., 77, 79, 
ὃς, 8ὅ8-ΟἹ, 93, τοϑ; ργενεηῖβ Ὀυ]ά- 
ἴῃς οὗ ΤεΙΏρΡΙΕ, 122; ΒΟΥ πνιεάάϊηρ, 
136; τηδ 68 ἃ ἔεαϑῖ ἴοτ τῆς. ψνοποῃ, 
142; ἴοττῃη 'ἰῃ ἴδε ὟΙΓΒΒ., 147; 
βίσρρεὰ Ηεῦ. πιαϊάξηβ, 147; βιτη- 
τοοηδά ὈΥ Χεγχεβ, :48; οὔδ οὗ ἴδε 
ἴουσ Ὀοδυῖ}] ψνοσθθη, 149, 171; 
τεΐυβεϑ ἴο οοπῖα ἴο ἴῆε Κίηρ, 150; 
{ἰεὰ ὈΥ (Π6 ςουποὶ!, 153; ἀε- 
πουηςεά ὈΥ δηϊοὶ, 1:54; ὈΥ 
Μοιηύκῆδη, τς ς; τεει εγεὰ ὉΥ 
Κίηρσ, τό3; ρυΐϊ ἴο ἀεδίῃ, 1τό3; ἃ 
ΒΌΠΟΕΘΘΟΣ βουρδῖ, τ64; Ξυρετγϑεάεα 
ΌΥ ἘΒΙΒεσ, 184; ΓΤεδϑοὴ ἴοσ ΠΟΥ 
ἀεδίῃ, 221:. 

Με ης οἵ ΜΟΙΏΘΏ, 72, 140. 
Νεηρεδηοθ ὕροῃ ἐῃεπλΐεβ, 276, 287. 
δῆ, 88, 170. 
ψεγα. δηθαας, 145. 
οῦβα ΠΌΤ ΠΟΓΘ, 12. 
Μογβίοηϑ οὗ Ἐβίπου, ν, χὶ; 5εὲ66. Οτεοῖ, 

Ἠεβυομβίαθ, 17]1εγοσηα, Τ7οβερῃυθ, 
Τὰςοῖαη, ΟΙἹὰ [1,Αἴη, Μ|ιάγαϑῃοβ, 
Οτίψεη, Ῥεβαϊζίο, Ταϊσηυα, Τὰαὰγ- 

Δ ]οϊοῖ, 128, 144, 270. 

νι γρίη Μδτυ, σό, τοϑ. 
νἰγχίμβ, τό4 7., 173, 186; 5ες Οἰπ5, 

Μαϊάδθῃβ. 
 βίοηβ, 241. 
Ν Ζίοτβ, 151--ἰόο, 163, τος. 

ΆΠΙΝΟ, 95. 
Ννα!εὰ εἰῖδεβ, 291 ζ, 2905. 
Νναυζᾶιμᾷ, 7, 71, 194, 231, 284, 488. 
δε τὰ 268; οὗ (με Ῥεγβίδη Κίπρ, 

δα αϊης ἔθει, 184. 
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Ὁ εαάϊηρ-ς, 170. 
ὙΕΕΡΙηζ, 215, 260. 
Μγεβϑίεγηϑ, 15. 
Δ ΏΣῖς, 270. 
Ντο, τος, τότ, δός Καὶ 
Ννε οὗ Μοσαεοωδὶ, 171, 176. 
Μυίης, 122, 141, 143, 147, 149, 180, 

211, 220, 236, 256, 262. 
ΝΝί5ε πιοῃ, 1ζῚ, 25ς, 200. 

Ῥνοίγεη, 142 7..ὄ 147, 155, 158, 180, 
204, 274, 295. 

ιυοπάεγβ, 2οό. 
ὕνοοϊ, 279. 
νοι] ὰ ἴο σςοπιθ, 226. 
νυτιτίης, 270, 206 ὕ,., 3092. 

ΧΈΝΧΕΒΊ, 952-55, 64 ὕ., 71, 73, οὔ; 
ῬΕΙΞΟΊΔὶ Ὠϊβίογυ, 121; ἀθϑογιριίοη 
οἵ ζ5ὅ5, 122; οχίοπὶ οὗ ἢἷβ Ἐπιρίτγο, 
123; Ὀερσίπηΐϊης οἱ 8. γεῖζη, 124, 
126; ἰερεπαὰ οἱ ἢἰ58 ἴῇγοηθ, 125; 
ἢ8 οοηαυοβὶ οὐ Ἐμγυρί, 126; ἢ 5 
ἄτθὶ Ὀδπαιιοῖ, 126-121; Πἰ5 ν Δ] 1}, 
1290; δἰθΘ βεοοπαὰ Ὀδηηιϊεῖ, 125; 

᾿ αἰβραῖς ἢ ἴῃς Κίηρϑ, 147; ἰΔκ65 
σου 5861] Τοοποεγηΐης Ναβδῖ,, ιςι; 
ἴον ἴῃς δανίος οὗ ἢϊ5 νἱΖίογϑ, 
16ο; τοπλοι ὈοΓ8 νδϑῃῖὶ, τό; σοη- 
5115 ρᾶρεϑ, 164; ψχαίπεῦβ τηδί θη, 
172; τεσεῖνεϑ [δηλ ἴῃ ἴΠ6 ρδΙδᾶςα, 

ν; 

178; πηᾶῖκο8 Ἐβίμεσ αυδοη, 181- 
186; ϑϑαβϑίπδῖοά ὉΥ ϑεγνδπηῖϑ, 
Ι9ο; χίνεβ εν ἴο Ηδιηδη, 206; 
ἰϑϑι65 οαϊςῖ, 2οϑ; σχϑςοοῖνοϑ Ἐβίῃοσ, 
232; σῖδηίϊβϑ ΠΟΙ τεαιοδῖ, 235; 
οἴετβθ ἃ βϑθςοπηα ρει τίοη, 226; 18 
Γοπϊη6α οἱ Μοτγάδοδὶ, 244; σοπὶ- 
της Ηδπιδὴ ἴο τοναγὰ Μοζγάο- 
οὶ, 247; 5επίεηςοβϑ Ηδπίδὴ ἰο 
ἀοαῖῃ, 262; ἰβϑιι65 ἃ πον δαϊεῖ, 
270; σταηίβ βεςοηα βἰδυρῃΐεν, 286; 
ἱπροβοβ {τἰρυῖε, 203. 

ΧοΥχοβ 11, 121, 124. 

ΥΑΗΨΈΗ, 8, 95; δηδρτατῃ οὗ ΠδΠΊΘ, 
235. 

Υ]ε {{ηἱνογϑὶῖν, νἱῖ}. 
ΥἱἹπὶ, 79. 

ΖΑΒΌΙ, τ68. 
Ζαρνιμὰ, ο1-03. 
ΖεὈθααϊδῃ, τό8, 259. 
Ζεοδατγίδῃ, 2οϑ. 
ἘΠΕῚ 70, 89, 240, 238 7., 255, λός, 

288. 
Ζετου, τόϑ, 259. 
ΖετθΔΡεὶ, γ)ς, τόρ. 
Ζείμαγ, 68, 148. 
Ζιράϊ, 259. 
Ζορδῃδ5, 93. 

ΙΪν. ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΡΑΘΘΑΟΘΕ. 

Οεμῃοβὶ8 212, 132; 418, 210; 45, 180; 
8', τός; 1τοϑί., 132; ΙΟ05}2. 122; 11], 

285; 1239, 210; 1315, λϑς; 14, 133; 
141, 121; 1431. 284; 185, 226; 189, 

235; 1811, 178; 10,", 148; 107, 148; 
20", 155; 21,5, 271; 237, 1ρύ, 28:1; 
23... 181; 2.5, 18ο; 14η32᾽, τού; 
288, 210; 2813, 215; 2031, 180; 415, 
1η8; 33", 154; 33, τοό ὕ., 107, 108; 
35), 28ο;. 365, γ8; 3753, τοο; 37" 
214; 37", 214; 3825, 154; 30, 267; 
4138:.4, 240; 4143, 206; 41:2, 248; 
432, 226; 44', 267; 44, 267, 443", 
256; 4453, 270; 457, 224; 4051, τόρ; 
σοδ, 18ο; 5οἦῦ, 224. 

Ἐχοάυβ 1, 121; 4.18, 132; 4, 112; 
56, 281; 618, 221; 11, 157; 12, 226; 
1515, 28ο; 17", 73, 104; 1η}, 202; 
17, 256; 2οΓ8, 28ς; 2633, 130; 
26), 139; 27,5, 130; 27, 130; 

2)}7, 130; 483, 135; 4849, 135; 
4011: 2ος; 2655, 120; 1625, 110. 

1,ενιτἰσ 5 1', 131; 4757, 281; 553, 154; 
123, 143; 1᾽}λ, 210; 20), 281; 20", 
281; 4Σ1᾽8΄.. τό4; 24318.. 215. 

ΝυΠΊΌΕΓβΒ 1', 121; 2᾽, 154; 233, 2ος; 
55,202; 6"), 223; 8533, 210; 10, 278; 
12', 1322; 145, δι; 223, 226; 247, 
2-3, 104; 4439, 256; 40), 54. 

Βει οΓΟΠΟΙΠῚΥ 35, 201, 292; 45.", 203; 
419, ,8ς; 449, ,ϑς; 65, 285; 113, 280; 

223, τόδ; 24', 155; 2517, 104; 
2ς11τ10. 2ς6; 2612, το; 2810, 282; 
204, 207. 

7οβῆυα 1), 121; 4Ἶ, 282; 5", 135; 65, 

18ς; 9", 285; το", 283; τοἱθ, 285; 
1οἱ, 233; 10}7, 143; 15,8, 233; 219, 
154; 21", 2832; 213, 252; 23", 281. 

]υάρεβ ᾿', 131; 219, 252; 7, 262; ο᾽», 
233; 1139, τ8ο; 165, 251; 2112, τ66. 
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1 ϑδγλιοὶ 11, 121; χ΄΄, 174; ΙἿ, 150; 

4.8, 148, 413, 214; 5,0, 133; 0', 167, 
172; 9,, 172; 1425, 207; 145, τό7; 
15, 70, 167, 256; 157΄., 104; 155, 
72, 73; 155, 104; 1528, 157; 172, 
121; 18., λ48; 1830. 1τζρ; 207, 263; 

2Ὧο", 263; 2333, 207; 247, τοο; 245, 
106; 24,1, 159, 1ρο; 25, Δβϑ:; 257, 

263; 25", 263; 2530, 267; 255, 237; 
ΘΝ, 157; 4110, 287. 

2 ϑδΙΏ06] 1, 131; 1, 214; 188. 256; 
122, 171; 12.6.33. 225; 111", 214; 

14Ν, 153; 145, 18ο; 1453, 153; 1530, 
255; 1553, 214; τΟῤᾶ. 167; 20, 172; 
21', 121; 41,9, δ; 24, 127, 247, 
4ὃς. 

1 Κίηρθ τἰ, 131; 13, 164; 134, τό4; 
18, 248) 2, 16η; 233, 206; 253-40 τό7; 

255, 210; 57, 154; 5" 273, 277; 5}, 
127; 7" 130; 7» 130; 7, 130; 7", 
130; 85, 182; 890, .λ82; 9", 133; 
1οἱδι 141; ΙΟΙ͂; 21; 115, 104; 13, 

267; 1333, 251; 14)", 102, 304; 143, 
150; 145, 304; 157, 1092; 1559, 127; 
1.8. 103; 1577, τοο; 169, τρο; 185, 

154; 2012, 257; 204, 134; 2ο!δ, 133; 
2ΟἹ7, 133; 2019, 1232; 4033, 127; 
2οδιῖ., 214; 218, 251; 213, 214; 
2131: 425; 4133, 121; 423, 127; 
223, 235. 

2 Κίηρβ 1', 131; 45, 143; 45, 150; 
431, 263; 629, 214; 8:8, τρο; 90,", 190; 

11, 207; 15,0, 100; 155, 1τρο; το", 
214; τοῦ, 127; 10", 133; 107, 100; 
413. τρόο; 2451, τόδ; 24,2, 1τγό; 
2533, 127. 

Ι8δἰδὴ 2415, 146; 118, 1215: 123, 281; 
181, 133; 20", 122; 289, 150; 40, 
144; 37", 133; 4433, 151; 45, 130; 
47.018. Ι5Ἱ; 52', 135; 53" 602; 
541, δι; ςς}2, το; 613), 206. 

7ετεπλ Δ 435, τόο; 65, λ8ς; 14, 255; 
1413, τόο; 1618, 154; 22,1, 132; 44,, 
τόδ; 2552, 143; 239, τό8; 284, 168; 

40, τό8; 4019, 128; 3139, 150; 321, 
213; 3214, 213; 3243, 26η; 265, 127; 
40), 185; 4ο7, 127; 4012, 127; 
40""΄., τόο; 4933, 172; 4053, 134; 
5ο!!, τόο; σοῦ, 151. 

ἘΖεΕΚΙΕΙ αἱ, 131; 55, 143; 5,2, 263; 
83, 126; 13", 204; 1617, 13ς; τό, 
135; 105, 133; 233, 135; 2γ), 62; 
27.", 141, 2759, 214; 2010, 133; 
413, 82; 37}, 62; 18, 70; 38-:9, 
1904; 4017:., 145. 

Ἡοβεᾶ 2,5, 155; 125, 210; 13}, 1τόο. 

ΙΝΌΕΧ 

7οεἱ τἴ9, 225. 
Απιοβ καἰ, τᾶς; 64, 129 ὕ; οἵ, 132. 
Οὐδϑάϊδῃ 1}, 2οό. 
]ομδῇ 1᾿ἴ, σ2ο; 4153, 226; 3}, 
Μίςοδῃ 13, 273, 277. 
Νδῆυμι τἰθ, τόο; 22, 1τόο. 
ΗἩδῦδκκυϊ 47, 132. 
ΖεΕΡδηϊδΔἢ 13, 22ς; 3.9, 133; 239, 282. 
ΖεΟΒδγίδῃ 1εἴ9, 170; γ8:, 21ς; 88, 1τόο; 

815, 281; 815, 215; 18, 2οό. 

Ῥ54]πη5 7}7 (18), 206; 22, 1ο4; 337, 63; 
34. 267; 37", τόο; 40:5", τόο; 
ὃς", 32οό; 889, 62; ο7"!, 28ο; 1ο 539, 
28ο; 11038, 204; 1101, 294; 137" 
16ο; 1302, 281. 

Ῥτονεγὺβ 127, 108; 2οῖ, 62. 
]οῦ τ, 257; 630, ,χόγ; 8:5, ,λ6η; ο", 

19,8, 210; εὐβε 302; 2238, 28ο; 

414. 

Οδπείο!εβ 5.1, 63, 145; 5", 63, χ45; 
οι 144. 

Εύ1 αἰ, 131; 15, 224; 3,9, 243; 47, 
294. 

Τιατηδηϊδίϊομϑ 1, 133; 35, 64. 
Ἐςοϊοβιαϑίοβ 25, 63, 133; 215, 63; 4,3, 

63; 25, 63; 31, 63; 311, τόδ; 3", 
166; 333, 223; σ᾽', 62, 177; 57, 133; 
64, ὅ2, 161; η7, τ6ό6; γ", 62, 177; 

)., 63; 8", 63; 819, 63; 1τοἾθ, 63; 
107, 146; 113, 63, 271; 128, 63; 
12", 63; 1413, 251. 

ἘβιμοΓ ζεχοθρὶ Ρϑββαρεβ αἰβουββεα 
ἴῃ Ταῦ δῦ οσάοσ πῃ 186 σοπηπιδη- 
[Δ1γ). 

ἘδΒίμοσ τἰ, 7, 19, 22, 25, 27, 33,3 

48, 52, 54, 59, 6Ι, 63, Ὥς το, 
08, 240, 273; 1ἴ 10, 22, 27, 54, 

59, 62 7., 211, 231, 242, 283; 
151. 10, 25, 41, 50, 64 ὕ,, 2οϑ, 25:1, 

278, 200, 304; 1", 22, 7: 41, 50, 
63, 128, 24ο, 243, 246, 280; 15, 22, 
25, 27, 38, 48, 59, 62, 126, 170, 
225, 250; 1, 6, 25, 27, 38, 62 ., 
ὅς, 270; 1ἴ, 22, 25, 27, 159, 177, 
102; 13, 22, 26 ὕ,, 62 7., 212, 287; 
ι" 38, 48, 66, 72, 159, 2247, 231, 

το, 22, 26 ὕ., 48, 48, 66-68, τός, 
181, 237, 257, 264; 1}, 19, 22, 26, 
63, 66, 80, 184, 2790, 28:1; 12, 22, 
26, 48, 66, 73; 118, ,ό 7., 28, 48, ό:, 
73, 238; τ... το, 22, 26 7., 52, ὅτ, 
ὅς 7., 68, 194, 304; 1.8, 27, 59, 63, 
6ό, 192, 212, 247, 251; 118, 22, 18, 

48, 54, 66, 73; 11, 59, 62, 66, 150, 
223; 118, 22, 26 ὕ,, 62; 113, το, 26, 

38, 43, 52, 59, 66, 72, 225, 236, 



ΙΝΌΕΧ 237 

269, 271, 278, 286, 4908, 304; 
110. 8, 38, 135, 246; 13, 48, 177, 
240, 2ός; 133, 26 ὕ,, 28, ς9, 63, 72, 
147, 2Ο8, 260, 273, 208; 2', 19, 22, 
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ΤΠ [πίογηδίομδί 

(γσ41 (οπΠΙΠΙοΠ ΔΓ 
Οὐ ἴπὸ ΠοΙν ϑογίρίιγοσ οἱ (Πς ΟΙά δηά 

Νονν Τοϑίβπιοπίβ 

ΕΠΙΤΟΙΚΘ’ ΡΆΕΕΑΓΕ 

ΗΕῈΕ, τὸ πον Ὀείοτα τῆ6 ῬυὉ]}]ς δὴν (ΟΥΩΤΏΘΏΑΓΙΪ65, 

᾿ τ Ὰ6ἢ ὉγΥ Βη 5 δηὰ Απηογίοδῃ αἰνῆς, οὗ ἃ Ῥορυΐδγ 

ΟΥ Ποῃ]δῖῖοαὶ οπαγαοῖοσ. 714. Οανόγίίρς διδίς ΤὉγ 

ϑελοοῖς, ἴῃ. 7Ζαμκήδῤοοξς 79», διδίς Οἰασεες απά γίσαίε διμαξηπές, 

7Ζ.ε ϑδῤέαζεν᾽ς Οονυμεμίαγν, 7λΔς οῤῥωέαν Οοπιριοη 7} (ΘΟ Αῇδῦ, 

7Ὧ. χροείογς βεδέίς, δῃὰ οἴποσ 5. ΓῺ} 561165, πᾶν {ΠῸ6ῚὉ 

8ρ6ςοἷ4] ρίδεο δῃηὰ ἱτηωροτίδηοθ. Βιυῖ ΠΟΥ (ὁ ποὶ δηΐϊοσ ἰπῖο [Π6 

δεο]ὰ οὗ (Υῖςαὶ ΒΙ Ὁ] δ] βοῃο αβῃϊρ οσουριοα ὈΥ δυο 5611658 οὗ 

Οοτ ΘΠ ΆΓ168 85 ἴῃς Αἴμγερεαςείες ἐχερεελες αμάῤμελ σωρι 

Α. 7Ζ.; Ὧες ὙΥειϊϊε᾿ 5 Αμγερείαςςίες ἐχερεἤεελες αηάδμολ κρε 

ΔΝ). Ζ.; Μεγεοῖβ Αγ εελ-εχερεησελεγ Κονεο αν; ΚΟοῚ] δηὰ 

Π 6] 125. ἢ 5 “βέὀηεελςγ Οορριεα,, δφ ας Α. 7.; Ἰ,ληρε᾿ 8 

ΖΑεοίοριεελ- λον οξελες Μδεμυέεγξ,; Νονδοῖκ᾽5 Παμπάξονινεεμαν 

ξέρε Α΄. 7, ; Ἡο]ιΖιηδηη 5 Παμάξονιριοηα», σι Δ. 7. ϑαονογαὶ 

οὗ ἴῆ656 παν Ὀδθη ἰγδηβἰαϊθα, οαἀϊϊοα, δηὰ ἱἢ βοὴδ Ἷδϑ68 δηϊατρϑά 

δηὰ δάαρῖοα, ἔογ ἴῃ6 Ερ]5ῃ-ϑρεακίης ΡυΌ]ς ; οἴποῖβ ἅτ [ἢ 

ῬΙΓΟΟ685 οὗ [Γαηβίδίοη. Βιιϊῖΐ 0 σοιγοβρΟΠἿηΡ 56 7165 ὈὉῪ ΒΓ 5ἢ 

οΥΓ Απλοσίοδη αἰνῖη65 ἢδ58 ὨΙΠοτῖο Ῥδθὴ ρτοάυσεά. Τῇ ΜΑΥ [85 

Ὀδοη Ῥγοραγθα ὈΥ βρεοῖὶαὶ (οιηπθηΐαγιοα ὉῪ Οἤογῃς, ΕἸ] οοιΐ, 

Κα βοἢ, Τρμτίοοῖ, Ῥογονηθ, ῬΥ͂οβίοοϊί, δηὰ οἵἴπειβ ; δηὰ [6 

[6 Π45 σοπς, ἴῃ ἴῃς ἠυιάρτηδηϊ οὗ 16 ῥτοϊεοΐοιβ οἵ [8 δηΐοτ- 

ΡΓΙθ6, ἤδη 1 15 ῥγδοϊίοαῦϊα ἴο σοπλῦϊης ΒΠ τἰ5ἢ δηὰ Αἰλθγίοδῃ 

ΒΟ ΠΟἾΑῖ5 ἴῃ ἴἢ6 ρτοάυοϊΐἼοη οὗἠἨ 4 οπἤῖϊοαὶ, σοιργοῃοηβῖνα 

ΟουηηθηΐατΥ παῖ ψν}}} Ὀ6 δογοαβϑὶ οὗ τηοάδσῃ Ὀἱ ὈΪ1. 4] βο πο δυβρ, 

δΔηὰ ἴῃ ἃ τθάβισο ἰοδα 115 νδῃ. 



ΤΗΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

Μωθβθῖβ. Οῇδι θα Θου θη6Υ᾽ 5 ὅο0ῃ5 οὗ Νὸν Ὑοῦκ, δαηὰ Μόοϑθῖβ. 

Τ. ἃ Τ. ΟἸασκ οἵ Ἑάϊη θυγρῇ, ὑγοροβα ἴο ρα 1153} δυο ἢ ἃ 56Γ165 

οὗ (Οοπιτθηςδυβ οὐ ἴῃς ΟἹὰ δηὰ Νεὲνν Τοβϑίδπιθηϊβ, υπάσσ (ἢ δ 

δα τογϑῆϊρ οὗ Ῥτγοί. (ζ. Α. Βειοσβ, Ὠ.Ὦ., .1.1τ|., 1 Απιογίοα, δπὰ 

οὗ Ρτοί. 5. Κ. ὈΕΙΝΕΕ, Ὠ.Ὦ., Π.11π|., ἔοτ {πε ΟἹὰ Τοβίδπιεηϊ, πὰ 

ἴῃεὲ αν. ΑἸΡΕΚΕῸ ΡΙΌΜΜΕΕ, Ὦ.Ὁ., ἔον ἴπεὲ Νεὸν Τοβίδπηθηϊ, ἰπ 
τοδὶ Βυιϊδίη. 

Τῆς (οϊτθηϊαγ 68 Μν}}} Ὀ6 ᾿ηϊογηδίϊ οηδὶ δηὰ ἰηϊοσ- οηξεβϑι οηδὶ, 

δὰ ν1}1} δ ἴτες ἔγτγοπὶ Ῥοϊδθιῃϊοδὶ δηὰ δοοἸθϑίδϑιοδὶ ὉΪ45.. ὙΤΠΟΥ 

1] Ὅ6 Ὀαβοὰ Ὡροῦ ἃ ᾿πογουσἢ οὐ 1ο4] δίμαγ οὗ ἴἢ6 οτἱρίηδὶ τοχὶβ 

οὗ τπ6 ΒΙ ὉΪ6, δῃα ὕροη οτγτἰςαὶ τηοῖῃοαϑβ οὗ ᾿πἰογργοϊδιοη. ΤΕΥ 

816 αεπίσησα οΠΙΘΗ͂Υ ἔοτ κἰυάδηῖϊα δηα οἸογργυιηθῃ, δηὰ ν1}}] δ 

τὶ 6 ἸΏ ἃ σομηρδοῖ 5ῖ}γ]15. Εδοῇ Ὅοοκ Μ}1}} Ὀ6 ργθοθάθα ὉΥ δὴ 

Ιηϊτοἀποίίοη, δἰδίηρ ἴΠ6 ταβυ]ῖ5 οὗἁ οΥ ἰ οἾ5πῚ ὩρΡΟῺ 1ἴ, δηα αἰδοι55- 

ἴηρ ᾿πιργ 4 }}}Ὺ [6 αυσβίϊοηβ 511}} σοι ορεη. ὉΤῇῆα ἀεοιίδὶὶς 

οὗ οτἰτἰςἰδηχ νν1}} ἀρρϑᾶσ ἴῃ ΠΟΤ ΡΓΟΡΟΙ ρΪδος ἴῃ τἢς Ὀοάγ οἵ [6 

(οιμηθηΐδιγΥ. Ἐδοῇ βθοϊΐοῃ οἵ ἴπὸ Τοχῖ ν}}}} Ὀ6 ἰηϊτοάἀυοσδα 
ΜΠ ἃ ΡΑΓΑρἤΓαβθ, ΟΥ̓ δι ΏΔΥΥ οὗ οσοηΐδη5. Ὑδοπηΐοδὶ ἀδιδ1}5 

οὗ ἰοχίυαὶ δηά ΡῬῇῃ])]οϊορίοαὶ οτίτἰοἰϑηὶ νν1}}1, 88 ἃ σι]θ, Ὀ6 Κορι 

ἀἰδηςξ ἔτοπι τηδῖῖοῦ οὗ ἃ ΠΟΤΕ ζΘΏΘΓΑΙ ἙΠαγδοῖοσ ; δηα ἴῃ ἴπ6 

ΟἹὰ Ταεβίαιηθηϊς [ἢ6 δχοροῖοαὶ ἡοῖθβ Ψ}}1 Ὀ6 αἰτδηρθα, 85 (ὩΣ 85 

ΡΟΒΒΙΌ]6, 50 88 ἴο Ὀ6 βου] σθα ὉΪ6 ἴο βιιιἀθηῖβ ηοῖ δοαιδιηϊοα τ ἢ 

Ηδεῦτον. ὙὍΤΠῃὸ ἩΗϊβίοτυ οὗ [ηἰογργοίϊδιίοη οὗ ἴπΠ6 Βοοῖκβ ν1}} Ὅδ 

ἄθαϊὶ ἢ, ΏΘη ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ, ἰὴ ἴῃς Ιηϊἰτοάἀυοοηβ, ψ1 τ οἰ 04] 

ὨΟΙς685 οὗ [ῃ6 τηοβῖ ἱπῃηροτίδηϊ 1:τογαίυτε οὗ [6 δα ῦ]εοῖ. Ἡ!βιοσίοδὶ 

δηὰ Ατομεθοίορ! δ] αι θβ 5, 88 Μγ6}} 85 αυεβιίοη5 οὐ Β'Ὁ]10 4] 

ὙΤΠΘΟΪΟΡΎ, ἅττα Ἰηοϊυάεοά ἴῃ ἴἢ6 ὑ͵δῃ οὗ ἴῃς (οχωτηθηςασιθβ, Ὀυϊ 

ῃοΐ Ργδοῖϊςδὶ οὐ Ἡουλ]εῖῖοαὶ ΕχοροβδὶβΌ ὙΤῆδ ψοϊυπη65 Μ1}} οου- 
διἐταϊ6 ἃ ὉΠ ΌΤΩ) 86 1168. 



ΤΙιῈ [πίογηδίϊοη8! (Υ ἶο8] ΟΟΠΙΠΙΘΠΙΔΓΥ 

ΑΕΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΜΕΘ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΚΒ 

ΤΗΕ ΟἿ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ΟΕΝΕΒΙΒ. Τῆς σεν. ΙΟΗΝ ΘΚΙΝΝΕΚ, Ὦ.Ὁ., Ῥγοίςβϑοσ οἵ ΟἹὰ Τεβίαπιθηῖ 
1,.Δὴ ε δηὰ 1 Ἰϊεγαῖαγτε, (οϊεύε οἱ Ῥγεβογίιεγίδη ΟΒυσος οὗ Επρ]δηά, 
Οασηυτγίαρε, Επρ]δπά. 

ΕχΧοῦυδ. Τῆς δεν. Α. Ἑ. 5. ΚΕΈΝΝΕΟΥ, ἢ. Ὦ., Ῥγοίθδβοσ οὗ Ἡδοῦτσγον, 
υὐηίϊνεγϑιν οὗ Εἀϊπουγρῃ. 

Κενιτιουβ. 1. Ε. ΘΤΈΝΝΙΝΟ, Μ.Α., Ἐεϊον οἱ ΝΝ δάιδπῃ (ο]]ερε, Οχίοσγά. 

ΝυΜΒΕΒΒ. Το εν. Ο. ΒύσΗΑΝΑΝ ΟΒΑΥ, Ὁ.Ὁ., Ῥεοίδον οὗ Ἡεῦτον, 
Μαηβῇε]α (ζοϊϊερε, Οχίοσά. [νοι Κεαάγ. 

ὈΕΟΤΕΒΟΝΟΝΥ. Τῆς Ἐδν. 95. Ε. Ῥκινεκ, Ὁ.Ὁ., Ῥ.1μπ|., Ἐςςία5 Ῥτο- 
ἔε5βδοῦ οὗ Ηεῦγον, Οχίοσγά. [οι Κεααγ. 

“ΟΒηυς. Τῆς ον. ΟΕΟΒΚΟΞ ΑἿΑΜ ὅΜΙΤΗ, ὮὉ.Ὁ., 1.1,.ὀ"᾿}., Ῥτγοΐδϑϑοσ οὗ 
Ἡεῦτεν, π|ιεὰ τες ΟΠυτγοῦ (οΙ σε, ΟἸδδζον,. 

υὐῦςσξβ. Τῆς Ἦσν. ΟΕΈΟΚΟΕ ΜΟΟΒΕ, Ὠ.Ὦ., 7,7,.,Ὁ., Ῥτοίδβϑοσ οὗ ΤΠοοϊ- 
ΟΥΥ, Ηκδτγνασγὰ ἴπἰνεγϑιῖγ, σαπιτ σε, Μα55. [νοι Χεαάγ. 

ϑΘαΑαΜυει. Τῆς ον. Ἡ. Ῥ. ΙΤΗ, Π.Ὦ., Ῥτοίδϑθοοσ οὗ ΟΪὰ Τοεβρίαπιοηξ 
1 ἰτετγαῖυτε ἀπά Ηἰβίουγ οἱ Ἐεϊ σίου, Μεδάν!!]ς, Ρὰ. [Δ οτυ Κεαάν. 

ΚΙΝΟΒ. Τῆς Ἐδν. ΕΚΑΝΟΙΒ ΒΚκοΥΝ, Ὁ.Ὁ., Ὠ.1{π|,. 11,.}., Ῥτοέεδϑοοσ 
οὗ Ηδξδτεν δηὰ ζορῃδῖς Τιδηρυάφες, [ηἴοη ΤΠεοϊοσίοαὶ ϑοιηϊηδιγ, Νον 
Υοεχῖ (ἰτγ. 

ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΒ. Τῆς Ἐδν. ΕΡΨΨΑΚΡ ἵ,.. Οὐξτι5, Ὁ.Ὁ., Ῥχγοίεςϑθοσ οὗ 
Ηεῦτεν, γα αῖὶε [Ππηἱνογϑῖγ, Νὲν κδνεη, (οηη. 

ΕΖΒΑΑΝΌ ΝΕΜΕΜΙΑΗ. Τῆς σον. ΓΠΟΝΝ. ΒΑτΤΤτΕΝ, Ρἢ. Ὦ., Ὁ. Ὁ., ἘδοῖοῦΣ 
οὗ ϑ8ι. Μαγῖκ᾽ 5 Οδυγοῆ, Νεν Ὑοσῖκ Οἰΐγ, βοπιεϊίης ῬγοΐἊβϑοσ οἱ ΗἩδῦτεν, 
Ρ, Ε. Ὀϊνίηϊῖγ ὅϑοδοοὶ, Ῥμϊ δά εἰρμἰλ. 

ΡΘΒΑΙΜΒ. Τῇς Ἐδον. (ηλϑς. Α. Βκπισοβ, ἢ.Ὁ.,  .1ἀτπ-., σταάυαίε ἔτο- 
ίεββοσ οὐ Τπεοϊορίοαὶ! ἙἘπογοϊοροεάϊα ἀρὰ ϑυπιο ο5, [᾽ πίοη ΤΒεοϊοχίοδὶ 
ϑαεηηίηατγ, Νεν Υοτῖς. [2 υοὐς. Δ ῆοτο Κεαάν 

ΡΒΟΝΕΒΒΒ. Τῆς Ἐδν. (. Ἡ. ΤοΥ, Ὁ.Ὁ., 1.1,.8., Ῥεοέςβϑοσν οἱ Ἡεῦτον, 
Ἡατσνατζὰ [Πηἱνεσϑίῖυ, (δηιτίάρε, Μα58. [οι Κεαάνγ. 

908. Τῆς δεν. 5. Ε. Ὀκινεε, Ὁ.Ὁ., .1κτ., Ἐεχία5 Ῥτοίεβϑου οὗ Ης- 
Ὀτγεν, Οχίοσά. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΙΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

ΙΒΑΙΑΗ. (Βαρβ5. 1-ΧΧΧΙΧ. Τῆς Ἐδεν. α. Βυσῆαναν ὅκαυ, ὮὉ.Ὁ., 
Ῥτοίεβϑοσ οὗ Ηοῦγεν, Μδῃϑβεϊά (ζοϊϊεζς, Οχίοσά. 

ΙΒΑΙΑΗ. (μδρβ. ΧΙ κῚ ͵Ὶ ΧΝῚ. Τῆς Ἐδν. 5. Ε. Ῥκινεκ, Ὁ.Ὁ., Ὁ.1.Δεὶ, 
ἙΕερίυς Ρτοίεϑσοοσ οἱ Ηεῦγεν, Οχίοτά. 

ΨΕΒΕΜΙΑΗ. Τῆς εν. Α. Ε. ΚΙΚκΚρΡατειοκ, Ὁ. Ὁ., θέεδὴ οὗ ΕἸγ, βοτηδιπηα 
Κερὶυ5 Ῥγοίεβϑοσ οὗ ΗἩδῦγεν, (δηγογιάσε, Επρδηὰ. 

ΕΖΕΚΙΕΙ. ΤὮο εν. Ο. Α. ΟΟΟΚΕ, Μ.Α., ϑβοπιείϊπιεα Ἐεῖον Μεαράδϊθη 
(οΐϊερε, δπὰ τῆς δν. ΟΗΑΚΙῈΒ Ε΄ ΒΌΚΝΕΥ, Π.1.π|., ΕΔ] ον δπὰ 1, δοϊυσοσ 
ἴῃ Ηεὔῦτεν,, 81, [ο0ἢπ᾿5 (ο]]ερε, Οχίοσα. 

ΌΑΝΙΕΙ. Τῆς Ἐδν. ἸΟῊΝ Ρ. ῬΕΤΕΚΒ, ΡΗ.ὮὉ., ἢ).Ώ., βοπιεΐϊτπς Ῥτγοίεϑϑου 
οἵ Ηεῦτεν, Ρ. Ε. Τἰνίην ὅϑόῆοοὶ, ΡΠ ΔαάοΙρἢα, πον Ἐξδοῖοσ οὐ 81. 
Μίοδδε 5 Ομυγοῦ, Νὲν Ὑουὶς (Ιγ. 

ΑΜΟΒΘ ΑΝῦΌ ΜΟΒΘΕΑ. Νν. Ε. Ηάβρεξε, Ρῃ.ὮὉ., 1.1,.}., βοπιοϊϊπι Ῥγχαϑ- 
ἀεηὶ οἱ {πε ἴ πἰνεγϑὶν οἵ ΓὨίσαρο, 11Π1Πο]5. [Δ»ῖστο ΚΑεαάνγ. 

ΜΙΟΑΗ ΤΟ ΜΑΘΟΑΙ. Ῥτοί. ΙΟῊΝν Ρ. ΘΜΙΤΉ, [ἰὐηϊνετϑιν οἵ ΓΒίςαρο; 
Ῥγοί. ΟΡΑΚΓῈΕ5 Ρ. ΕΆΟΝΑΝΙ, Ὦ.Ὁ., πίοη ΤΠεοϊορίςαὶ ϑεπιίπασγ, Νενν 
γον; Ν᾽. Ηλυεβ Ακν, Ὁ.Ώ., 1,1. Ὄ., Ἑάϊιος οὐ 74 7μπάεῤεπάσμί, ΝῈΝ 
γοτῖς; Ργοί. 1ὉσΣπηῦ5. Α. Βενεκ. ὕπίοη ὙΠεοϊορίοαὶ δειλία, Νεν Υοσκ, 
δηὰ σοί. Η. α. ΜιΙΊΌΌΉΗΕΙ,, Ὁ. ., Βοβίοη ᾿)ηϊνεγϑῖῖγ. 

ΖΕΘΟΗΑΒΙΑΗ ΤΟ νΟΝΑΗ. Ριοί. Η. σ. Μιτοηξιι, Π).}., τοί. Ϊοην 
ῬΡ, ΘΜΙΤῊ δῃά σοί. Ϊ. Α. ΒΕΨΕΆ. 

ΕΒΥΜΕΗΒ. Τῆς Βον. ,, Β. Ῥατον, ἢ. ὮὉ., Ῥγοΐεβθοσ οἵ Ἡοῦστον, Ἡτί- 
ἰοτὰ ΤΠοοϊορίοδὶ ϑεπλ ΠΑ ΎΥ. ο [75 ὅγεςς. 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΒΤΕΒ. ῬΡτνοί. ΟΕΟΚΟΕ Α. ΒΑΚΤΟΝ, ΡΒ. Ὁ., Ῥτοΐεββοσς οἵ Βί!:- 
οΔ] 1οταῖυτο, Βτγη Μααν (ο]Ϊερε, ῬΑ. εν σιρ Αἰ εααῖγ. 

ἈΥΤΗ, Β5ΟΝώΟ ΟΡ" ΒΟΝΟΒ ΑΝ αν ΕΝΤΑΤΙΟΝΒ. Ἐδν. ΠὈΗΑΒΙΕΞΑ. 

Βκισοβ, Ὠ.Ὁ., Ὠ.1μπ|, Ῥτοίεβϑον οἵ Τπεοϊοχὶςαὶ Επογοϊοροεάϊα δηὰ ϑυτὰ- 
ὈοΪς5, ᾿᾽πίοη ΤἼδοϊορίςοαὶ ϑεπιίθασγ, Ναὸν Υοσῖι. 

ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ΘΤ. ΜΑΤΤΗΕΝ. Τῆς Εαον. νυ τούςηεν σ. ΑἸτιεν, Μ.Α., Ἑεϊ ον δηὰ 
1, οΐυγον ἴῃ ΤὨδΟΙΟΡΥ δηὰ Ἡεσοῦτον, Εχεῖογ (οἸερε, Οχίοσα.. Ἰλίου Κεαδγ. 

8Τ. ΜΑΗ͂Κ. Ἐδεν. Ε. Ρ. σουτρ, Ὁ... βοπιοιίπιε ῬγοίἊςϑθοσ οὗ Νὸνν Τεϑὶδ- 

τηοηΐϊ 1,Ππεγαίυτε, Ρ, Ε. ὈϊνίηὙ ϑοποοὶ, ΡΠ] δε ρἢϊα. {νσοιν Κεαάνγ. 

ΘΤ. ᾿ὐκε. Τῆς Βπν. ΑἸΈΚΕ. ΡιύΜΜΕΚΒ, Ὁ.Ὁ., βοπιοεϊίίης Μαβίοσ οὗ 
υὐεϊνεγϑὶῖυ Οο]ϊεσε, Ὀυσῆδηι. [νοι ΚΑεαάγ. 



ΤῊΕ [ΪΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑῚΙ, ΟΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

5Τ. υΟΗΝ. ΤΠε εῖν δν. Ιοην ἩΈΝΕΥ ΒΕΚΝΑΚΌ, Ὁ.., Πεδη οὗ 8ι. 
Ῥαιγίο κ᾽ 5 δῃὰ 1,δοΐαγοῦ ἴῃ ΠὨἰνιηγ, [ΠηἸνουϑ νυ οἱ Ὁ] η. 

ΜΑΒΜΟΝΥ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙΒ. Τίς δον. ΔΝΊΠΠΙΑΜ ΘΑΆΝΡΑΥ, ὮὉ.., 
11,.,0., 1Δὰγ Μαγραάσζεὶ Ῥσγοΐεςβον οἵ Ὀϊνίηϊῖγ, Οχίογά, δπα ἴῃς Κδν. ὟἯ1ἹῚ,- 
ΓἊοΟύσΗΒΥ (Ὁ. ΑἸΕΝ, Μ.Α., Ἑεϊϊονν δπὰ 1 εοϊυσου ἰὴ Ὠἰν ΠΥ δηὰ δεῦτε, 
Ἐχεῖεν (οἸϊερε, Οχίοσγά,. 

ΑΟΤΒ. Τῆι ον. ς. Ἡ. Τύυκνεκ, Ὁ.Ὁ., Βεϊϊον οὐ Μαγάαδϊθη (οϊϊερς, 
Οχίογά, δπὰ {πε εν. Η. Ν. Βατὲε, Μ.Α., Ἐχαπιπὶηρ (Παρ δίῃ ἴὸ ἰῃς 
ΒΙβῃορ οἱ ["οηάοῃ. 

ΒΟΜΑΝΒ. Τῆε ἴεν. ΥΊΣΤΙΑΜ ΘΆΝΌΑΥ, Ὠ.Ὁ., Π1,..Ὁ., 1Δγ Μαγραγεῖ 
Ῥτγοίδϑβου οἱ ὨὶνίηΥ δηὰ (δποη οἱ ( γίδὶ Ομυτοῦ, Οχίογαά, δπὰ τς Εδν. 
Α. Ο. Ηξαάριαμ, Μ.Α., Ὁ.}., Ῥσίποιραὶ οὐ Κιηρ᾽ 8 (ζοϊϊερε, ᾿οπάοη. 

[Ψνοῖν Κεαάνγ. 

ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. Τῆς ΕἊἰγμι ον. ΑΚΟΗ. ΕΟΒΕΚΤΘΞΟΝ, Ὠ..,1.1,.Ὁ., Γοτὰ 
ΒΙΞΠΟΡ οὗ Ἐχεῖογ, ἀπά ὈΆΒΟΝ ναικεε, .}., Τπεοϊορίοαὶ Τυϊογ ἰῃ ἴδς 
{π᾿ νουϑν οὐ Θατγῆδηι. 

ΟΘΑΙΑΤΙΑΝΒ. Τῆς δν. ΕΆΚΝΕΘῚΤ Ὁ. Βύκτον, .Ώ., Ῥιεοίοββοσ οἱ Νὸν 
Ταβίδγηδηιϊ 1,ἰ|ογαΐυγο, [7 πἱνεγϑὶν οὐ (Πίΐίσαρο. 

ΕΡΗΕΒΙΑΝΒ ΑΝΌ ΟΟΙΟΒΘΙΑΝΒ. ΈἘΠὺπε ον. Τ. Κ. ΑΒΒΟΤΊ, Β.., 
Ὠ.1{π|., δοτλειϊίτης ῬγοίἊϑϑοσ οἵ ΒιὉ] 1.4] ατγςεεῖς, Τυϊηϊῖγ (ο]] σε, ὨυὈ]η, ποῦν 
1λυταγίδῃ οὗ ἴῃς 5δπι6. [Δνοτυ Αἰ εαάγ. 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΒ ΑΝΌ ΡΗΣΙΕΜΟΝ. Τῆς ἢεν. Μάκνιν ΒΕ. ΨΝΙΝΟΕΝΊ, 
Ὠ. Ὁ., Ῥγοίεβϑου οἵ Βι ] αὶ 1ἱτογαίυσο, ὑπο ΤΠεοϊορίοαὶ ϑεπιίμαγυ, Νὸν 
γοσὶς (γ. [σιν Α'εαάγ. 

ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΑΝΒ. Τῆς ον. ἴαμεςΞ Ε. ΕἙΚΑΜΕ, Μ.Α., Ρχγοίδβοσ. οὗ 
ΒΙΌ]ςα] ΤὨδοϊορυ, ᾿ὐπίοη ΤΠοοϊορίοδὶ ϑεπιίμαγγ, Νὲν Υοσκ. 

ὙΜΕ ΡΑΒΤΟΗΡΑΙ. ΕΡΙ5ΤΙΕΒ8. Τῆς ον. ΝΑΙ ΤΕΚΊΙ οςκ, Ὠ.Ὁ., ΝΝαγάδῃ 
οὗ Κοῦϊε (ο]]ερσε δηὰ Ῥγοίεββοσ οὗ Εχερεϑςὶβ, Οχίοσγά. 

ΜμΜΕεδβενϑ. Τῇῆεςε εν. Α. ΝΑΙΚΝΕ, Μ.Α., Ῥσοίεβϑον οὗ Ηεῦτεν ἴῃ Κἰηρ᾽ 5 
Ο(οἸ]ερε, ΤΙ οπάοῃ. 

8Τ. ΨΑΜΕΒ. Τῆς αν. Ιαμὲβ Π. ΕΟρεϑ, ἢ).., Βυββευ Ῥσγοίεἷϑου οἵ Νεῖν 
Τεκίασιθης (τ τὶς σπὶ ἰπ Ηδγναγὰ ἴὐηϊνογβίϊγ. 

ΡΕΤΕΗ ΑΝΌ υυρέξ. Τῆς εν. (ΗΑΚΆΙΕΚΞ Βιοσ, Ὁ. Ὁ., Ἀερίυ5 Ῥτγοίεϑϑου 
οἵ Ἐοο]επ5ἰαϑιςαὶ Η ϑίοσυ απὰ δηοη οὗ ( γίϑῖ Ομυγοῖ, Οχίοσγι. [λίοτυ Ακαάνγ. 

ΤΗΕ  ΕΡΙΒΤΙΕΒ ΟΥΓ 5Τ. υ0Η ἙΝ. Το ξον. ΕΑ. ΒΚΟΟΚΕ, Β.Ὁ., Εδϊ]ον 
διὰ ὈἸνΙΏΠΥ 1.εοΐυτοσ ἴῃ Καὶ 5 (ΟΊ ]οσο, (ππιῦτί σα. 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. Τῆς ἕδν. ΕΟΒΕΚΤ Η. ΟΗΆΚ 5, Μ.Α., Ὁ.., Ῥγοίδεςοσς 
οὗ ΒΙΌ]:ς 41] Οτθεῖς ἱπ τπ 6 {ηϊνογϑιῖν οὐ ὈυὈ]}η. 





ΤῊΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ 

ΝΟΙΌΜΕ5 ΝΟΥ͂ ΒΕΑΘΡΥ. 

[δι ΓΟΠΟΙ͂ΙΥ 
Βγ {πε ον. 5. ΗΒ. ὈΒΙΝΕΙ, ἢ.ἢ., Ὀ.1{π|. 

Ἐερὶυ5 Ῥχγοίεβθοσ οὗ Ηεῦγεν δηὰ (δποη οἱ (Ὦσγίϑὶ Ουτγοῦ, Οχίογά 

γον ὅνο. Νοῖ, 3.00 

“1 5 ἃ ρ᾽εαξυτζε ἴο 5ε6 δἱ ἰδϑὶ ἃ γεϑ}ὶν ογίἰςα] ΟἹά Τεβίαπιηεηῖϊ σοπιπι ΠΙΆ ΓΥ 

ἰπ ΕΠ ἢ ὑροη ἃ ροτγίίοη οὗ ἴῃς Ῥεηίδίουςδ, δηα ἐβρεςῖδ!γ οὴς οὗ βυςἢ 

τηοπΠὶ. ΤΠΪ51 Βηα 5Όρε ΟΣ ἴο ΔῺΥ ΟἴπεΓ (οτ  ΠΙΔΓΥ πῃ Δ ΠΥ ἰδησυᾶρσε ὑροι 

Πουϊετοηοιγ.᾽"- Ὀτοίεβϑοσ Ε.. 1.. ΟΟΚΤΙΒ5, οἱ γαΐς ὕὕηπἑνεγεῖν. 

“ὙΤῊ15 νοϊυπις οὗ Ῥτοΐεβϑοσ Ὀ γίνου 15 πηδιο Ὁγ Ἦ5 νὰ }]-Κηονση οατγα δηὰ 
ΔΕΓΌΓΔΟΥ, δπὰ ἱξ Μ}}} θὲ ἃ στεδαῖ Ὀοοῃ ἴο ἜνοσΎ οὔθ ὙὙὴΟ νυ βῆδβ ἴο δοαυῖγε 8 

τπογουσῃ Κηονϊθάρε, εἰμεν οὗ ἴῃς Ἡδῦτεν ἰδησυᾶρε, οσ οἱ ἴῃς ςοηϊεπίβ οἵ 

ἴῃε Βοοκ οὗ Πειυϊεσοποιήγυ, δηὰ {δμεὶσ 5 σηϊῆςδηςς ἔοσ ἴῃς ἀενεϊορτηεπῖ οἱ ΟΙά 

Τεβίαπιεπὶ μους. Τῇε αὐϊῃοῦ ἤηἀ5 βοορε ἴοσγ αἀϊβρίαγίης πὶ8 ννε] }- πονῇ 

νᾶες δηὰ δοουγαῖς Κπον]οάρσε, ἀπά ἀε]ϊςαῖς ἀρρτσεςϊδίίοη οἵ ἴπε χεηίυ5 οἵ ἴῃς 

Ἡοῦτεν ἰδῆρυδρε, δπα ἢΐ8 γεδάεσβ τὲ ΞΌΡρ] ὦ 1 δὴν σδσοί ἢγ ςοη- 

δἰγυςϊοα 1515 οἱ νογάβ δπὰ Ἐἐχργεββίοηβ. Ηεξ ἰ5 δἱ ἢὶβ Ὀεβὶ ἴῃ (ῃς ἀείδιεα 
ἐχδιηϊηδίίοη οὗ πε ἱεχὶ." --δοηάοη Αἰπεημαιηι. 

ΝΕΠΊΡΟΙΓΘ 
Βγ {πὸ ον. αὲ. ΒΌΟΦΗΑΝΑΝ ΟΒΑΥ, δὃ.ῦ. 

Ῥχοίοββου οἱ Ηοῦτεν, Μδηξδεϊά Οο]]εχε, Οχίοσα 

ζςεον ὅνο. Νοεῖ, 2.00 

“Μοβὶ ΒΙΌ]ε στεδάοσβ ἢδνε ἴῃς ἱπιργοββϑίοη {πὶ “ΝΟ ΡοΥβ᾽ ἰ5 ἃ ἀ}1 ὈοοΪς 

ΟἿΪΥ τοϊϊενεὰ Ὁν {86 ὈΠΙΠ Δ ποΥ οὗ ἴπε Βδ]δαπὶ σμαρίετβ δηα ϑοπὶς 5παίς ἢ 68 

οὗ οἷά Ἡδεῦτονν βοηρβ, Ὀμὰῖ, ἃ5 Ῥτγοί. σαν οἤονβ ν ἢ δαπιῖγα ὉΪς 51Κ1}} δπά 

ἰπϑιψῃϊ, 115 Πἰϑίογιςδὶ πὰ σοὶ σίου να]ὰς 15 ποῖ {παὶ τὶς ἢ 1168 οἡ ἴΠ6 βυτγίαςα. 

Ῥτοί. Οσαγ᾽ 8 (οπιηηθηίαεΥ 8 αἸ 50 συ 5ηεα ὈγῚ ἤης βοποϊγϑῆϊρ δηα 580} 

οἵ ἡυάφτηςεηῖ; 1 15 ἱπηροβϑ:0]6 ἴο σοπιηδηά ἰΐ ἴοο ννϑττη]γ.""---δαίμγάύαγ Κευΐξιο 
(Σοπάοη). "- ͵ 



ΤῊΕ ΪΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΙΙΤΙΟΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ͂ 

᾿ιαρ65 
ΒΥ Ὀτ. ΘΕΟΒΟΕ ΕΟΟΤ ΜΟΟΒΕ, ἢ.Ὁ. 

Ῥχοίεβϑοσ οὗ Τ πεοίομυ, Ηδσγνασὰ [πίνει νυ 

γον ὅνο. Νεῖ, 2.00 

“Ῥγοίεββθοσ Μόοσε [88 πόσα (ἤδη βυβίαϊπεὰ ἢΐ5 βε ποϊδεν τορυϊαοη ἴῃ (δὲ5 
ΜΟΓΚ, ἩΠΙ ἢ ρῖνεβ υ5 ογ ἴῃς ἢγβὶ {π|ὲ ἴῃ Πρ 5} ἃ ςοπιπιοηίγΥ οὐ Γυάχεβ 

ποῖ Ἔχοαεά, 1 ἱπάδοα δαυδιϊεα, πῃ ΔὴΥ ἰδησιαρε οὗ ἴπς νοτ]ά.""--- σοίεβϑοῦ 
Ι,. ΝΝ. ΒΑΤΤΕΝ, οἱ Ῥ. Ε. ὲνίκμενγ δϑολποοῖ, Ῥκαιαάεϊρκία. 

“ἍΤ ἴ|κ6 411 115 ργεάεοδββθουβ, [ἢ 15 νοϊυστης νν1}} θῈ6 ΨΑΓΓΩΪΥ νε]σοτηδά--- ἘΠ 115. 
ἰο ἴποβϑε ψἤοϑε πηθδη5 οὗ βοουτίηρ ὑρ -ἰο-ἀδἷς ἱπέογπλδίίοη οἡ {πε 5υδ]εςεὶ οἵ 
ΜΘ ἐξ {τεδῖβ ἄγε ᾿ἰγαϊεα, ἰξ 15 ΒΙΣΏΡΙΥ ἱμ να! δΌ]ς.""--Αὐϊπδωγρὴ δεοίσηεση. 

ΤΠῸ Βοοῖϑ οὗ ϑεπηπιοῖί 
ΒΥ εν. ΠΕΝΕΥ ΡΕΕΘΕΒΝΕΌ 5ΜΙΤΗ, ἢ.ῦ. 

Ῥτοίεβϑοσ οἵ Οἱὰ Τεβίδιηεηῖ 1{ἰἰπγαῖυτε δηὰ Η ἰβίογυ οὗ Ἐοεϊϊσίου, 
Μεδάν)]ςε, Ρᾶ. 

ζεον ὅνο. Νοῖ, 3.00 

“Ῥχοίοβϑβοσ συλ 5 ΟΠ ΘΠ ΑΥ τυ] ἔοσ βοπης ἰἰπις Ὀς ἴΠῸ Ξίαπαάατγὰ νοτίς 

ἡ ϑαχιιεὶ, ἀπά τε Πεασ Ϊγ σοηρταίυϊαίς Ηἷπὶ οἡ βοβοϊδυϊν ψοσκ 50 ἔδιτἢ- 

[}}γ δαςσοπιρ ] 5πεὰ."--Τῆε Αἰμεπαιρι. 

““ΤῊῆε σογηΠ]ΘΠΙΔΓΥ 5 ἴπῸ ποδὶ σοτιρ]εῖς «πὰ πκίπυϊε ΒΠΠογῖο Ρυ πο 
ὈΥ ἂῃ ΕΠ. 15}-5ρεδἰκίηρ βομοϊδσγ.᾿- δ ἠεγαέμνγε. 

ΕςςοΙ οἰ αϑί65 
Βγ ΠΕΟΝΕΕ Α. ΒΑΗΕΤΟΝ, Ρη.Ὁ. 

Ῥχοΐσεβθογ οὗ Β᾽ Ὁ] οὶ 1,1ςογαΐυγα, 
Βτγη Μαντ (οἸϊερε, Ρᾶ. 

γον ὅνο. 952.25 πεί. (Ροκίαχζε δὶ οπ δ.) 

“ΤΕ ᾿ς ἃ τοι ἰο πὰ ἃ σοπητηεηίδίου οὐ Εοϊεβίαϑίοϑ Πο 5 ποῖ ἐπ άδδανοῦ- 
ἰηᾷ ἰο ἀοίεπα βοπῆς πον ἴπεοῦυ. ὙΤῊΪβ νοϊυπης, ἰη ἴῃς πιο γηδἤοδὶ Οοτ- 
ΤηΟΠΙΔΓΥ 5εγῖθ5, ἰγοαῖβ [ῃς ῬΟΟΚ ἰπ ἃ βο μουν δηὰ βεηβι]ς δϑῃίοη, ργεβϑοητη, 
ἴῃς ςοποϊυβίοηβ οὗ δαγ]ϊογ βομοῖαῦβ ἰομεῖμποῦ ἢ ἴδ δυϊποτβ οντι, δπα᾿ 
ῥγονϊἀΐης ἰμ5 4}1 ([Ὰς ἱπίογιαδιίοη ἰμδὶ ΠΥ βιυάεπὶ ποοάϑ5.᾽ 

--1ὴςἊς (οπρνγεραδίομαϊςι. 



ΤῊΕ ΪΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἼΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΤΠῸ Βοοκ οἵ ᾿541Π15 
ΒΥ ΟΗΠΑΗΙΕΘ Αὐασυϑτῦϑ ΒΗΕΙΘΘσ5, ἢ.ῦ., Ρ.1{π|ὲ 

Οταάυαῖς ῬγοίἊδβϑοσ οὗ ΤΠεοϊορίοδὶ Ἐπογοϊοροαοαϊα δηὰ ϑυηῦο ς5, [Π ποι 
ΤΒεοϊοχίοδὶ ϑει δι, Νεὲν Υουκ 

δηά 

ΕΜΙΠΙΕ ΟἋΟΒΑΓΚΓΕ ΒΗΙΘ6άσθὅ, Β.ῦ. 

2 νοϊιπιο5. ὕγοννη ὅνο. Ρέείες, 85.2.00 ποεί οδεῖ 

“Ὁ γϑιίδη βοπο  γϑΐρ βεει8 μετα ἴο ἢανςο γτοδοῆεά τῆς πὶ ρῃῖοϑι ἰεναὶ γεῖ 
αἰἰαϊηςὰ ἴῃ βἴυαγ οὗ ἴῃ6 ὈοοΟΚ νϊοἢ ἴῃ τοὶ σίουβ ἱπηροτίδηςς δἰδηάβ πδχῖ ἴὸ 
ἴῃς σοβρεὶβ. Ηἰ5 ψουκ ὕροη ἰϊ 15 ποῖ ἰκοὶγ ἴο ὃς Ἔχος] δα ἴῃ ἰεαγηΐησ, ὈοΓἢ 
ταδϑϑῖνε δηὰ τηϊπυΐο, ὈΥ ΔῺΥ νοϊυπης οὗ ἴῃς Ιηϊεγηδῖίοηδὶ ϑθγίεβ, ἴοὸ Ὡς ἢ ἰξ 
ὈεϊοηρΞβ8."---Ζἀςε Οεροξ. 

ΑΝ ε ανο ἴῃ τἢ}5 νοῦ ν παῖ ψὰ 5ῃουϊὰ ἐχρεςοῖ, Ἔχίγεπις ᾿Πογοῦς ἢ Π 655, 
ΒΟ οΪΑΥΎ ῥγεςοϊϑίοη δηὰ ἀεριῆῃ οἵ ἱπβῖσῃι."-- 7λΔ. Ολωγελσιαη. 

ΚΛ] ἰθ ϑοδσοο ον ἴοο τη υσἢ ἴο 84Υ ἴῃδλῖϊ γε πᾶνε ἤστε ἰπ σοπηραοῖ ἔοτπι ἴδῃς 
Ὀεϑῖ ναὶ δ Ὁ]6 σοπηπ ΙΑΥΥ Ὁροὴ ἴῃς ἤἢτγϑὶ Ὀοοΐ οὗ ἴῃς Ῥϑβαϊίΐεσ. [11 ἰ8 ποῖ 
ΒΙ ΠΊΡΙΥ ϑιαπιπιδίϊοαὶ δηα ἰεχίςαὶ, Ὀὰϊ ἃ πὶ θοάϊε5 τῆ Ὀεϑὲ τοϑ 15 οἱ ἴπ6 
Δυῖῃοτ 5 βίαν οὐ ΒΙΌ] ΓΑ] τμποοϊοσγ. Τῆεβςε βογνε ἴο Ὀτίηρ ουἕ ἀουῦ]ν τπς 
βἰσηϊδοδηςε δηά ἱπηροτίὶ οὐ ἴμ65ε ΠΥΠΊη5 οἱ ἡνογβῃ!ρ οὗ δηοίςης 15γ86]."-- 7 δ 
Ἡ εεενεε σεν. 

Ργονογῦϑ 
Βν {πεὸ εν. ΟΘΑΝΝΕΟΒΏὮ Π. ΤΟΥ, ὃ.Ὁ., 1.1,.2Ὁ. 

Ῥτοίοξβοσ οὗ Ἡοῦτγεν ἴῃ Ἡδγνασγα {ΠηἸνεσϑῖῖν 

γον ὅνο. Νεῖ, 832.00 

“γοίοββϑοσ ΤΌ 5 ςοπητθηΐδσυ οἡ Ῥγονοτὺβ τηδὶηἰδίης ἴπε Ὠἰρἤμοϑβί βία πάδγά 
οὗ ἴῃς Ιπἴογηδίίοηδὶ Ογἰςαὶ (οτηπιεηίδιθβ. ε σἂῃ γίνε πο ὨΙζΠΟΓ ῥσαΐβο. 
Ῥτονοσὺβ ργοβεπίβ σοπιραγαίίνοὶν ἔενν ῬγοΌ 6 π5 ἰη στ ἰςῖσπι, θυϊ οὔεσβ ἰαγρε 
οΡροσγίυηϊ ε5 ἴο πε εἐχροβίϊου δηαά οχορεῖθ. Ῥχοίοββοσ Του 5 ψοσκ 15 
1[Ββογουρῇ δπὰ ςοπιρίείς."--Τὰε (οηρτγεραίἑοπα ει, 

“Α Βγϑί-ἶαϑβ, υρ-ἰο-ἀδίο, οτ ἶσα] ἀηα ἐχορεῖς δὶ σοι ἴα γΥ οα ἴπε ΒοοΚ 
οἱ Ῥτονεγῇβ ἴῃ ἴῃς ΕΠΡ 5 ἰαησυαρε τνν85 οπς οἱ πε οΥγίηρς ποοάς οἵ ΒΙΌ] 1.4] 
50 οΪ σβῆῖρ. Ασοογαάϊηρὶγ, ννγεὲ την ποΐ Ὀς νἱοϊαΐηρ ἴο {πε Ἰδίεβὶ δα ἀϊίοη ἰο 
τῆς Ιηπτεγηδιίίοηδὶ (γι ἶἰςαὶ ϑοτίεβ ἴῃς {τὶ θυϊε 11 ἀοβεσνεβ, ἤθη γ͵ὸ 54 {πὶ ἰΐ 
δῖ οὔςε (ΔΚ65 ἴδε ἢγοῖ ρἷδαςε ἴῃ ἰϊ5 εἶαϑ5θ. Ὑδαδὶ ρας ᾿ἰ υπαουδίεαϊν ἄσδϑεσγυοθϑ, 
πονονεσ, δηα νου] ἢᾶνε βοουγοα ὄνοῃ ἀρδὶηϑί τη ἢ πηογὸ ἐοστηϊ δ ]6 σοπη- 
Ῥεῦϊοτβ ἰδ ἰξ Πάρρεηβ ἴο πᾶνε. [Ιΐζ ἰβ δἰἰοχείῃευ ἃ ννὸ]]-ἀτγταηροά, Ἰυςία 
ἐχροβίοη οἱ {Π15 ἀπὰς ῬοοΚ ἴῃ πὸ ΒΊΌ]6, Ὀαβθα οπ ἃ ἼἽδγείῃϊ κίυὰγ οὐ (ῃς 
ἰεχὶ δηὰ ἴδε ᾿ηχυϊκιὶς δηα Ὠἰϊϑίογιςδὶ Ὀδεκρτουηα οὗ ἐνεσυ ρατὶ οἵ ὶϊ.""--Τὲε 
Ἱμέεγίογ. 

᾿ς 



ΤΗῊΗΕ ΪΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ͂ 

Απιος δηἋ Ποβϑροα 
ΒΥ ΠΙΙΑΜ ΒΑΙΝΕΥ ΠΑΈΡΕΕ, Ρη.Ὦ., 1.1,.Ὁ. 

1,δῖς Ῥγοίεϑοσ οὗ ϑεηῖτις ᾿δησυάρεβ δηὰ 1,τεγαῖυγεβ δηὰ χει ἀδηΐϊ οὗ τὰς 
[ηἱνοσγϑυ οἱ (πίςαρο 

Οεον ὅνο. Νοίΐ, 3.00 

“1 8411 ἢανε ρ΄δαξυγε πῃ τεσοτηπηεηἀΐην ἰτ ἴο 411 σι δηἴβ ἰη οὐγ ϑοτηιϊ παῖγ. 
Τῆὶβ Ὀοοῖκ 8115, ἰπ ἴπε τπηοϑῖ ἑδανογαῦϊε ππδηηοῦ, ἃ ἰοηρ-ίεἰς ννδηῖ ἴοσ ἃ σοοά 
οτί τἰσαὶ σοπη πη ἴΑΓΥ οὐ ἴψο οὗ ἴῃς πιχοβῖ πο γοϑοηρ ὈΟΟΚΒ ἰη ἴῃς ΟἹὰ Τεκῖα- 
τηεηϊ."᾿΄ - εν. ΓΕ 1Ὶ5 Β. ΡΑΤΟΝ, ΡΒ.Ὁ., γοζεσσον οὗ “7εόγειν, 47» έγοταά 
Ζἀεοίορέεαί ϑδερνεΐμανγ. 

“Ἢς δά5 σοης, ψἱὮ οπατγαοϊογίϑεῖς πιϊπ αἴοπθθ5, ἢοῖ ΟὨΪΥ ἰηῖο ἴδ 6 ἀπαϊγϑὶς 
απὰ αἰΞξουδδοίοη οὗ δασῇ ροὶηῖ, δῃ ἀθανουύίην ἴῃ Ἔν ΥΎ οᾶ56 ἴο ὃς ᾿πογουρΪΥ 
ἐχῃδυκῖνς, Ὀυϊ 4150 ἱπῖο ἴῃς πβίοτγ οἵ Ἔἐχερεϑὶβ δηά ἀἰβουποίοη. Νοῖδπίηρ δὲ 
411 ψογῖῆυ οὗ Ἄσοηϑίἀοταίίοηῃ 88 Ὀδοη ραβϑϑθὰ Ὁγ. Τῃς οοῃβεαηιδηςα 15 ἴμαϊ 
ἤδη οπα οΔΥΕί ΠΥ βιυάϊε5 ψνῆδὶ 45 Ὀεεη Ὀτγουρῆϊ ᾿ογεῖποσ ἰη [15 νοϊυπης, 
εἴτ ποῦ ὑροη βοπὶῈ ρᾶββαᾶφο οὗ ἴῃε ἴννο ργορῃεῖβ ἱγεδῖεα, οὐ ρου βοῆς φυσϑιίοη 
οὗ οττίςδὶ οὐ δηϊτ ᾳυδγίδη ἱπιροτίδησε ἴῃ ἴῃς ἱηϊγοαυςίοτΥ ροτιίοη οὗ ἴῃς 
νοΐυπιε, οἣς ἔεο]5 {παῖ ες Π45 ορίδἱπεὰ δὴ δάθαυδίε!γ Ἔχμαιβῖϊνε νἱεν οὗ τῆς 
8ῦ0)εοι."-Ζ ες 7εἰεγίον. 

οί. Μιαίπονν 
Βγ {πὸ Βεν. ΠῚ ΟΘΘΗΒΥ Ὁ. ΑἸῈΝ, ΜΑΑ. 

Εεῖον οἱ Εχεῖοσς (ο ]εσε, Οχίοσγά 

σον ὅνο. Νοί, 3.00 

“4.5 ἃ πιἰογσγοβξοορὶς δηὰ ργδοῖῖσα!ν ἐχβαυβεῖνα βίυαγ δηά ἰτεπκὶζεὰ ςἰδῖο- 
τιδηΐ οἱ ἴα ΡγοῦΔ0]6 οΥ Ῥοβϑίἷε βουγοθϑ οἱ ἴδε ϑγπορίίς οβρεὶβ δηὰ οἵ 
τοῖν τεϊδιϊοηβ, οπς ἴο δηοΐπογ, [ἢ15 νοῦς 45 ποῖ Ὀδοη βυγραϑϑοα, [ ἀουδὶ 
ἱξ τὸ ἢᾶ5 Ὀεδεη εαυλῖϊεα. Απὰ πὸ δυῖπου 18 ποῖ ὈΥ ΔΩΥ πιοδῃ5 ἰδλοϊκίης ἴῃ 
βρίγίτυδὶ ἰηϑίσῃι. "-- 2 4ε ΜἜὮϑελοαάΐε Αἰενέφτο (ΝΑΘὮν!] 6). 

“ΤῊ 5. ἱπροτίδηϊ ννοτῖς Ἔχ 5 τς 6 }1}-Κπόονση οτί ἰσαὶ αυλ] τες οὗ {δὲ 
Τητεγηδίίοηδὶ βεγὶεϑ, δηὰ βῃοι]ὰ ςοΪαϊπὶ ἃ ἰοδάϊηρ Ρίδςς ἀπ οὴρ σοι Δ Γ|65 
οὐ ἴῃς ΕἾτοι ἀοβρεὶ. Τῆς ροβρεὶ ἰΘ 5Θῃονη.ἴο οὐ 5 ἡδηηε ἴο ἴῃ αἀἰδοουγος 
βΒοῦγος, ψ σῇ ἰορσεῖμεν τὶ Ματκ, επίεγεα ἰηῖο 1ϊ8 σοπηροϑίϊοη ῬγΓΟΌΔΟΪ, 
Ὀεΐνοοη 65 δηὰα 75 Α.Ὦ."--Ο͵;Δέῤἠέεα ον ἰἅ. 

“Α ψοτκ οὗ βοῃοϊαγθηρ δῃά ραιίεηος ἴμδῖ ἀος5 ἤοποῦ ἴο ἴὰς (ἩγΞιΐδη 
σδυτοῦ."-- είν». 



ΤῊΝ [ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟὝΙΤΙΟΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

5ι. Μίαγκ 
Βγ ἴπε ἢν. ΒΕ. Ρ. 6αΟυ0}.ῦ, Ὁ.Ὁ. 

1,ἷὶς Ῥτοίδββθοσ οὗ Νὲν Τεβίδιησηῖϊ Εχορεβίβ, Ρ. Ε. Ὁ ἰνίηγ ϑοδοοῖ, 
ῬὮΏΣΔαΕΙρΡἢΐα 

Ογονπη ὅνο. Νεῖ, 2.50 

“Τα σποἷα πα ῖκο-ρ ἰ5 (Παϊ οἱ ἃ ἱπογουρῃϊγ Πεϊρίμ!, ἱποίσυςἶνα στ ς4] 
βίυαγ οὗ ἴῃς οτά, βυγραββίηρ δηγιίμίης οὗ ἴῃς Κἰπὰ ενοσ δἰἰεπιρίεα ἴῃ [Π6 
Ἐπρ 5} ἰδῆσυδᾶρε, ἀπὰ ἴο βίῃ ἀεηΐβ δηα οἸεσσνπιεη Κηονίηρ πε Ῥτοροσ υ5ὲ οὗ 
ἃ (οΙΠΠΘΠΙΔΙΥ 1 Ὑ1]1 ργονα δ ἱμνδὶυδΌϊε 418."--Τλὸ Σιδέγαη Οματίενν. 

“Ῥτχοίοββδοσ Οοιϊὰ [89 ἄἀοῃς ἢϊ5 ψοσκ ψὲ}]] δηὰ τἱπογουρῆϊγ. ... ὙΤΠα 
ΠΟΙ ΣΠΘὨΪΔΓΤΥ 5 8 δαχζηϊσαἷος ἐχαιρὶς οὗ ἴῃς στ ἶς4] πιοῖποά αἱ 115 ὑθϑῖ. . . .. 
ΤΗε οσὰ βἴυαν.. .. βῆονν ποῖ ΟἿΪΥ ἰδπλ  α  Ὑ ὙΠ ἢ 41} 1πῸ ᾿Ποταίασγε οὗ 
ἴῃς βυθ͵εςῖϊ, Ὀυϊ ρΡαιϊεπί, ἔα! π], ἀηα ἱπάερεηάεης ἱηνεξι ραιϊίοη. . .. 1ὶ 
ὙΠ1}} γα  ἀπιοηρ ἴῃς Ὀεβῖ, 85 ἰΐ 15 [86 Ἰαϊεβὶ σοῃπηπιθηίατν οὐ [ἢ 5 θ654] (σοβρεϊ.᾽ 
--Τ1Τὴε ΟἈγ είίαη προ  ροηοεν. 

“Ὁγσ. σου 5 σοπηπηθίασυ οὐ Μδῖκ ἰ5 ἃ ἰασρο βυσοοββ, . .. 8ἃπά 4 Ἵσεαϊ 
ἴο Απιοπίσδη βοβοϊασβηϊρ. .. . Ηε δ85 υπάουθδίεοαϊν ρσίνεη τι ἃ ΟΠ] ΠἴΔΤΥ 
οη Μαζκ ψο ἢ βυγραβ8ε8 4}} οἴπεσβ, ἃ (Ὠἰηρ ννὰ πᾶνα σοάβοη ἴο ἜἼχρεοςὶ ν"}]} 
Βε ἴσιιςε 1π ἴῃς ς486 οἱ ἜνεΓΥ νοϊυπις οὗ ἰ(ἢς 56.605 ἴο ΨΏΙΟὮ ἱἰ Ὀεϊοηρβ." ---Ἴ λα 

οί. [ἀἰκὸ 
Βγν {πε εν. ΑἸΙΕΒΕΌ ΡΙΌΜΜΕΗ, ὃ.ῦ. 

ϑοπιείπ)ς Μαϑῖον οὐ [Ππἰνεγϑι τ Οοίΐεσε, Ὠυγῆδην; ἐοτπιοσῖν Εεϊονν 
δηὰ ϑεηΐοσ Τυῖον οἱ Ττίηἰν (ο]]ερο, Οχίογά 

Ογον ὅνο. Νοῖ, 3.00 

“1 ἰ5. ἀϊδιησιυ 5ηῃεα (πτουρπόυς ὈΥ ᾿εαγηΐηρσ, βοῦτὶεῖν οὗ ἰυάρτηςπί, δηὰ 
δοιιηα οχορεβῖὶβ8. 1ἰ ἰθ ἃ νψεῖρῃῖν σςοπίυῖίοη ἴο ἴῃς ᾿πηιοτρτείϊδίίοη οὗ {(ῃ6 
ΤΗϊγὰ σοβρεὶ, δηὰ ψν}}} ἰαο δῇ Ποποσϑῦ]ες ρδος ἱπ {πὸ βετίθβ οἱ ΜΒΙΟΝ ἰΐ 
ἴοστῃβ ἃ ρδτί."--σοΐ. ἢ. ἢ. ΘΑΌύΜΌΝΌ, ἐπὶ πὸ Ονγοεὶ Κευΐξσι. 

“γ͵ὲ σὲ ρ]εαϑεα ἢ [ἢ Πποτουρπε585 δηΠ βοῆς δοσυτγασν οἱ ἴῃε 1π- 
τεγργεϊδ οηβ. . .. 11 8668 ἴο 5 παῖ ἴπ6 ῥσγεναῖπηρ σπατδοίοσβῃς οὐ ἴῃς 
Ῥοοΐ ἰβ σοσαπηοῃ β5εηβς, ἰοσι δεαὰ Ὀγ Ἰοασηΐης δά ρἱεῖγ." -τὰς Ηετγαϊά ἀπά 
Ῥνεσδγίενγ. 

“ΤῸ ἰ ἃ νϑ] υδῦϊε δηά πεϊσοπιο δά: ἴοη ἴο οὐῦ βοπιεν δῖ βοδητν βίος οὗ 
Ἀγϑῖ-οἶα55 σουητηθηΐασιεϑ οα ἴπε Τηϊγὰ αοβρεὶ. ΒΥ [15 βοῃόοϊδυὶγΥ ἱποσουρῆ- 
Πε55 ἰΐ ν }} βυβίδὶ 8 ἴῃς σερυϊλ του Μ᾿ ΏΪΟἢ {πῸ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΘΈΕΙΕΘ 88 
αἰγοδὰγ σπου."--τοί. 1. Η. ΤΉΑΛΥΕΕ, οἱ Ηαγναγά ηΐυενεγ. 



ΤῊΝ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἸἌΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 
βεπαρειτα:σροῖδνκασαι αν. 

[ΟΠΊ8Π5 
Βγ ἴπὸ ον. ΠῚ ΙΑΜ ΘΑΝΌΑΥ, ὃ.Όῦ.,1...Ὁ. 

Τὰν Μαγράγεοις Ῥσγοΐεββοσ οὗ Ὠἰνιητῖν δηαὰ ζάηοη οὗ Ομϑὶ Ομυσγοῃ, Οχίογα 

δηά {Π6 

εν. Α. Ὁ. ΠΕΑΌΙΙΑΜ, ΜΑΑ., ἢ.Ὁ. 
Ῥιποῖραὶ οἱ Κἰηρ᾽5 (ο]]ερε, πάθῃ 

γον ὅνο. Νεῖ, 2.00 

“ἾΝε ἀο ποὶ Ποβιίαίς ἴο σοσωτηθηᾷ [ἢ]5 85 (πε Ὀεβῖ σοτησηθηΐασυ οἡ Ἐοπηδης 
γεῖ ψττίοη ἴῃ ΕΠ] 5ῃ. 1 ν]} ἀο σηυςἢ ἴο ρορυϊδῆζε 115 δαἀπλγα ὈΪῈ δπά 
ΤΩ Γἢ ποεαεα 56Π|65, Ὁ. βΒῃονήηρ [Πδῖἴ 1 5 ροββῖὈ]ε ἴο Ὀὲ στ ἰς 8] δηα βοβο ιν 
Δη4 δἱ {πε βδπὶῈ ἔπηθ ἀενουῖϊ δηὰ βρι Πίυδὶ, δμα πίε} Πρ] Ὁ]ς ἴο μο]δὶπ ΒΙΌ]6 
τεδάοιβ."-τλε ΟἸμιγοῖ διαπάαγα. 

“Α ςοπηηθηίασυ ὙΠ ἃ νεσῪ αἰπίίποι σΒαγδοίοσ δηά ρυγσγροβε οὗ ἐΐϊ ον, 
ὙὮ]ΟΒ ὉΠ ηρ5 ἴο βἰυάδεηϊβ δηα τλἱηἰϑῖεσβ δη δἰὰ νης ἢ ἴμεν σαηποῖ οὈϊδίῃ εἶςε- 
ὮΏεσα. . .. ἼΒΕΓα ἰβ Ργοῦ Δ ὈΪν ἢο Οἴδεσ σοπημηεηΐδγυ ἴῃ ὙΠ ἢ οὐ οἶστὶ 65 
Ὀεδη ΘΠ Ρ]ΟΥΕΩ͂ 580 βισσεββέυ ἶν δηα ᾿ρΑΓ ΔΙ ἴο Ὀτίης οὐἵ (δς δυΐδοῦ 5 
[Πουρῃι."-ἸΝ. Υ΄. Ἱπαερεμάεη. 

“ἿἾΝε μάνα ποίμίηρς Ὀυϊ ΠεΕΑΙΠοβί ῥσαΐῖβθα ἔἴοσ ἴπ6 σε ΒΊΟΣ τηδίζοσβ οἱ ἴῃς 
(ΠΟΠΊ ΠΊΕ ΠίατΥ. 11 5 ποῖ ΟἠΪγν ογ σα], Ὀὰϊ ἐχερεῖῖςαὶ, ἐχροεϊζογγ, ἀοςί Δ], 
Ρτδςίςα], ἃ πα δπλϊ πο ΠΥ βρὶ Πῖυ4]. ὙΠὲ ροβιῖνε σοποϊ]υβίους οὗ ἴπε ῬΟΟΚ5 
ΔΙῸ ΝΕΙῪ ΠΟΠΊΕΓΟΙΒ δηὰ ἃτγε εἰουῖί,ν, ρ]οσί οι ὄνδηρεὶῖςα]. .. . ΤῈΣ ςοπι- 
τπθηίδτΥ ἀοο5 ποῖ [41] ἴο 5βρθακ ψὶῖῃ {ΠπῸ αἱἰπιοβῖ σενοσεηςς οὗ ἴδε ψΒοὶς σογὰ 
οἱ ἀοα."--,ΑΓΛυς Οοηργοραϊτοηαϊε. 

ΕρΠοϑίδη5 δηἋ (ο]οϑ5 45 
ΒΥ {πε ον. Τ. Κ. ΑΒΒΟΤΊ, Β.Ό., Ὁ.1.1π|. 

ἘΟΥΠΊΟΥΪΙΥ Ῥτοΐεξθοσ οὐ Β ᾽ς] Οτθεῖ, πον οὗ Ἠδῦτον, τη ΟοἸ]ερο, 
θυ] πα 

(γον ὅνο. Νεοῖ, Φ2.50 

“ΤῊΣ εχερεϑὶβ Ὀαβθα 580 5ο] ]άϊν οὐ (ἢ τόςκ ἰουπάδηοη οἱ ρμ]οΐοσΥ ἷ5 
δτραυτηεηϊδίνεϊν δηα σοην ποῖ ηρν βίτοηζ. Α βρί τι] δηὰ Ἔἐνδηρο!οδὶ ἰε ΠΟ Σ 
ΡῬετνδάεβ ἰῃς ἱπιεγργείδοη ἴτοηι ἢσγβὶ ἴο ἰαϑῖ.. .. ὙΤἤεθε εἰεπιεηῖς, ἴο- 
φεῖμοσ ἢ [πὲ δυῖμουβ {0}1-οὐρεα νἱϑίοη οὗ τῆς τγαῖῃ, τ ἢ ἨΪ5. ἀἰβοπιῖηδ- 
ἔνε )υάρστηεηϊ ἀπά ἢΐ5 ἔθ! οἱ Ὑ οὗ εχργεβϑβίοη, πηα κε 118 ἴῃ ῥβοσ οἵ ΔΎ ςοτ- 
ΤηεηΐδσΥ οἡ ἴπεβε ἱπιροτγίδηϊ Ἰείίετβ."--τζὰς διαπάαγά. 

“Αῇ Ἔχοθθαϊηρν σἀτείυϊ δηά ραϊηβίακίηρσ ρῥίεςε οὗ ψνοτῖ. ὙὍΠε ἱπίτοάυο- 
ἸΟΥΥ αἰδουβδίοηβ οἵ χυσοίίοηβ Ὀεατίηρ οὐ ἴπε δυϊποηςο υ δηα ἱπίοσ τ (οὗ 
[Πε ερ 51165) ἅτε οἰοασ δηὰ Ἵοδηαϊά, δηά ἴπ6 ὄἼχροβίοη οἵ με ἰεχῖ ἀἸβρ αν ἃ 
ἤῃα βομοίδυβῃΐρ δπὰ ᾿ηϑρσαι.᾽"--ἈἷἶτῸτῷογιλπιυεσίεγη ΟἈμνγίδίαηπ Ααἀνοκαίε. 



ΤΗΕ ΪἹΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΒΥ 

ΡΠ ρρΡίαη5 δή ΡΠη 6 ΠΊΟΠ 
Βγ {πες Βεν. ΜΑΗΥΙΝ ἢ. ΥἹΝΟΕΝΊΤ, ἢ.ῦ. 

Ῥτοΐεββοσ οἱ ΒΙ] σαὶ 1ἰϊεσαίασε ἱῃ πίΐοη ΤἬἨδοϊορίςδὶ ϑεπιΐπασγ, Νεν Ὑοσῖς 

Ογον ὅνο. Νοίΐ, 2.00 

“Οὐ τῆς πηοτῖβ οἵ ἴῃῸ σοῦκ ἴ{ 15 ἐπουσῇ ἴο 54Υ παῖ ἰΐ 15 ψόσίδγ οἱ 118 
Ῥΐαςε ἴῃ ἴπῸ ποῦϊες υπάεοσίβκίηρς ἴο Ὡς ῃ ̓ς Ὀοϊοηρβ. [ἰ 15 [0}} οὗ 7υϑῖ δ ςἢ 

ἱπίοττηδίίζοη 85 ἰδς ΒΙΌΪς βταάεπὶ, ἰὰγ οἵ οἰοτῖςαὶ, ποοάς; δὰ 116 ρίνης δὴ 
δουηπάδηςς οὗ ἴπα ἔγυῖἢ5 οἱ οσυαϊ ἴοη ἴο αἱά {πε οτ ἰςαὶ κυἀοηὶ οὗ {πὸ ἰοχί, 1 

Δουπαάϑ «͵5ο ἴῃ ἴπαὶ πιοσε ρορυΐαγ ἱπξοσμηδίϊοπ Ὡς ἢ δη δ 65 ἴδς δἰίεηϊίνα 
χεδάεσ δἰπιοβῖ ἴο ρυῖ Βἰπη5ο] ἴῃ 51. Ῥαὺ})5 ρἷαςς, ἴο 5ε6 1 {πε ἐγεβ δὰ [εοὶ] 

ἢ ἴῃς Βεατὶ οὗ [πε Αροβίϊε ἰο (ἢς Οδη]ο5."-ΜΒοείοη Αὐἀνενί ξεν. 

““ΤΗτγουρδουὶ {πὸ ψνοσῖκ ΒΟ ΒοΪαυν γοβοάσο 5 ονϊάθηϊ. [ἰ σοπηπιεηάβ 1561 

ὉΥ ἰἴ5. οἶεασ οἹυςϊ αἰίοη, 115 Καθ Ὄχοροβϑὶβ τυ ὶς ἢ τᾶτκβ ἴΠῸ ποσὰ βίυαυ οἱ 
ἜΝΟΤΥ ΡῬᾶβα, 115 ςοπηρδοίηεββ οἵ βίδίεπηεηῖϊ δηά 8 βἰ τα ρ] ον οὗ ἀγσδηρεσιεηῖ.᾽; 
--αμπόγαη ἩΜονίά. 

ϑί. Ρερίθυ δηά ϑ{. "άᾶῸ6 
Βν ἴπεο ον. (ΠΑΒΙ ΕΘ ΒΙΘ6Α6α, Ρ.ῦ. 

Ἀερίυβ Ῥτοίεββϑοσ οὗ Ἐςοϊεϑίϑιοδὶ ΗΠ! βίοσυ ἴῃ ἴῃς Γ]ηίνογβυ, οὗ Οχίοσα 

ζεον ὅνο. Νεῖ, 2.50 

“Ἡ1“5 σοπΙΠΊΘΠΙΔΓΥ 5 ΝΕΓΥῪ 58 516 οίοΥΥΎ ἱπάοοὰ, ἩΠ 5 ποίοϑ δὲ ρδυγιουϊαυῖν 
ναϊυδ]ε. γε Κπον οὗ πο ψοσκ οὐ ἔμεβε Ἐ ρίβί]εβ. ν Ὡ] ἢ 15 50 [}}} ἀπά 38[15- 

ἰδείοτγ."--Τὴῆς 1ἰυΐίηρ ΟἸμεγοῖ. 

“Οδποη Βὶμρ᾽5 ψοσῖ 15. Ῥσε- ΘΟ ΠΕ σΠαγαςίε ζεῖ ὈγΥ 7παϊςΐα] ορεη- 

τηϊμ θά ηο85 8ΔΠηα βυτηραίπεις ἱηϑὶρσῃὶ ἰηΐο Ὠἰσιοτῖςα] σοηαϊτοη58. Ηἱ5 γα] ]ϑιὶς 
Ἰηϊογρτγείαιοη οὗ ἰῃς τοϊδτοη8 οὗ ἴῃς δροβίίοβ δηπά [ῃς εἰγουμηβίδηςοβ οὗ ἴῃς 

ΘΑΥΪ στο τεπάθυβ ἴῃ6 νοϊυτας ἱπνδ δ Όϊας ἰο βἰαάοπίβ οὗ ἴπεϑ6 1Ποιη68. 

ΤῊΣ ἐχομεῖῖοδὶ ποῦ ἰη [ἢ νοϊαπΊε γεϑίβ οἡ ἰἢ6 Ὀτοδα Ὀαβἰ8 οὗ σαγοίαϊ 1Ἰη- 
συΐϊκτῖς βίυμαν, δεχυδϊηίδησςς ὙΠ δροςαϊνριὶς ᾿οταῖυγε δηὰά ἴῃς τ ηρς οὗ 

ἴῃς Ἐδίμοιβ, ἃ βδ8ηθὸ Ἰυαρπιεηῖ, δπὰ σοοά 56ηϑβς." ---αἀσιεγίοαπ 7 ομγμαὶ οἿ 
7 πεοίϊοζγ. 



Τῆο [ηἰοΓπδί! 0141 

ΤΠΘΟΙοσίοΔ!Ι [ἸὈΓΔΙῪ 

ΕΠΙΤΟΙΝΘ᾽ ΡΕΕΕΑΓΕ 

ΗΕΟΙΟΟΟΥ͂ δδ5 πιδάβς ρνγεαΐ δηα γὰρ ἃ δἄνδησεβ 

ἴῃ γοοθηΐ γϑᾶσγθ. Νον [ἴπ65 οἱ Ἰηναϑιρδίίοη μᾶνα 

Ὀδοη οροπεδα υρ, ἰγεβϑῇ ἰρῆϊ 5 Ὀδθὴ οδϑδῖ ὑροῦ 

ΤΩΔΏΥ 50 ]6οἱ5 οὗ [ῃ6 ἀεεραβί ἱπίεγαβί, δηα (ἢ 6 Ὠἰδίογίοδὶ 

τοι ῃμοα δᾶ5 Ὀδδη ΔρρΡ δα ψ τ ἱπιρογίδηϊ Γγοβυ]ῖ5. ΤῊ]5 

Πα58 ὈΓδραγεα (ῃ6 ΨΥ ἴοσ ἃ [ἰΌγασυ οἱ Τῆθοϊορίοδὶ 

Θοίδηοσο, δΔηα ἢδ85 ογοϑαίοα (ἢ6 ἀειηδηᾷ ἰοσ 1. [{ ἢδς 4αἷ5ο 

τηδάς 1 δῖ οποα ορρογίυπε δπα ρσδοίσδῦ]α πον ἴο 56- 

ουγα (ἢ6 δεγνίοαθϑβ οἱ βρβεοϊδ  δίβ ἴῃ ἴῃς αἰβεγαηΐὶ ἀερατγί- 

Ιηδηΐβ οἱ ΤἬὭΘΟΪΟΡΥ, δῃα ἴἰο δϑϑοοίϊδίε {μεπὶ ἰῃ δῃ δηΐεσ- 

ὈΓΒ6 ννῆϊοἢ Μη] [ὈΓηθἢὴ ἃ στοοοσγὰ οἱ ΤὨθοϊορ]οϑὶ 

πα υΪἑ ΓΥ ὑΡ ἴο ἀαία. 

ΤῊΙϊβΒ ΓΑΌΓΑΓΥ ἰ5 ἀσορηδα ἴο σονοσ ἴΠ6 ΨΠΟ]6 δΒεοϊὰ οἱ 

Ομτβίίδη ΤἼὭθοϊοσυ. Εδοῦ νο]υτηα 15 ἰο Ὀ6 οοπιρὶεῖς 

ἴῃ 1156], γν 116, δ (ἢς 54π|6 {ΐπ|6, 11 νν}}} ἰογηι ρᾶτγί οἱ ἃ 

σΑΓΕί ΠΥ ρῥἰαπηθα ννοϊθ. Ομ οἱ ἴπ6 ἙαϊίοΥβ 15 ἴο ὑγδ- 

Ρᾶζα ἃ νοΪϊιπια οἱ Τ᾽ ῃδο]ορίοαὶ Ἐπογοϊορδαϊα ψ σῇ νυ ]]]} 

σῖὶνα (6 ὨἰδίοῦΥ δηὰ ᾿ἰἰογαΐαγα οἱ δδοὴ ἀδραγίπηδηίΐ, 85 

ν6}} δ5 οἱ Τ᾿ πεοϊορυ 85 ἃ ΨὮΏΟΪΕδ. 



ΤΗΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑῚΙ, ΤΗΕΟΙΌΟΘΙΟΑΙ, [ἸΒΕΒΑΚΥ 

Τῆς ΓΙΌΓΑΓΥ 5 ἰηϊθηαδα ἴἰο ἰοσπὶ ἃ 56 1165 οἱ Τοχί- 

ΒοοΚΞβ ἴίοσ ϑδιυαθηΐβ οἱ ΤἼὨΘΟΙΟΡΎ. 

Τῆο Αὐϊδοτβ, ᾿μοσείοσο, αἱπὶ δ σοποΐβθηθϑβ πα σοτ- 

Ρϑοίη688 οἱ βίδίθδηθηῖ. Αἱ {Π6 58π|6 {1π|6, ἴΠ6Υ ἢᾶνα ἴῃ 

νον (πὶ ἰαγρε δηα ἱπογεδϑίηρ᾽ οΪ155 οἱ δια ἀδηΐβ, ἴῃ οἴμοῦ 

ἀδραγίπηδηίβ οὗ ἱπαυΐγυ, ν ῆο ἀαβῖσγα ἴο πᾶνε ἃ βυϑίθιηδες 

δΔηα μβοσζουρῇ Ἔχροβιίίοη οἱ Τ Ὠθοϊορῖοδὶ ϑοίθδησθ. Τϑοὶ- 

104] τπηδίζογϑ νν1}} ἱπεσείοσε Ὀ6 ἰἤσοννη Ἰηΐο ἴῃ ἰογηι οἱ 

ποίς5, δηα ἰδ ἰαχὶ νν1}] Ὀ6 της 45 γεδαάδὈϊα δηα αἰΐγδοί- 

ἵνα 845 ροβϑβίθϊ]α. 

Το ΓΙΑΌΓΑΓΥ ἰ5 ἱπιογηδίίοηδὶ ἀπ ἱπίοσγοοηζεββίοηδὶ). [ἰ 

Ψ111 Ὀ6 σοπαιοίεα ἰῃ ἃ σδίμο]ῖσ βρὶσὶῖ, δὰ ἴῃ 186 

ἰηϊογαϑίβ οἱ Τ᾽; ΘΟΙΟΡῪΎ 85 ἃ 5οίθησα. 

[5 αἷτὰ νν1}} Ὀς ἴἰο γίνε }} δηα ἱπιραγίΐαὶ βἰδιεπθηῖβ 

Ὀοίἢ οἱ {ῃ6 ταϑι]ῖ8 οἱ Τ᾽ πεοϊορίοδὶ ϑοίθδηος δηαὰ οἱ :ἢς 

ηυσβίϊοπβ ψῃΐοῦ ἀγα 51} δὲ ἰβδδαθ ἰῃ ἴδ6 αἰβεγεθηῖ 

ἀεραγίτηδηίβ. 

Τῆο Αυΐδοῦτβ νν1}} Ὀ6 βοβοἶδγβ οὗ ΓεσορἹΖεα σχαρυϊδίίοη 

ἴῃ [Π6 δανθσδὶ Ὀγδησῇαβ οἱ δίυθαγ αϑϑίρηεα ἴο με. ΤΏΕΥ 
Ὑ}1}1 Ὀ6 ἀϑϑοοϊδι δα υυἱτἢ δδοὴ οἵμοσ δηὰ ψἱτἢ τῆς ἙαΙΟΥΒ 

ἴῃ {Π6 οἤἴοτγί ἰο ῥσονὶἄε ἃ βεγίδβ οἱ νο]υπη65 ν᾽ ὨΙσἢ ΠΊΔΥ͂ 

δαδαυδίο!υ γοργαβοηΐ (ἢ6 ργεβεηΐ σοπαϊτίοη οὗ ἱηναβϑιὶ- 

δαϊΐζοη, δὰ ᾿παϊοδία {6 ννΑῪ ἴοσ ἔυγ ΠΕ Γ ΡΓΟΡΤα58. 

ΟΗΑΕΙΕΞ Α. ΒΕΙΘΟΒ 

ΘΤΕΥΑΕΚΊ Ὁ. Ε. ΘΑΙΜΟΝῸ 



“ΤῊΣ ΪΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΙΟΘΑΙ, [ΙΒΕΑΕΥ 

ΑΚΕΑΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΘ ΑΝῸ ΑΤΗΟᾺΚᾺΘ 

ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ. ἘΝΟΥΟΙΟΡΑΕΌΙΑ. ἘἘγ (ἨΑΛΚΙΕ5 Α. Βκιοσ5, Ὁ.Ὦ., 
Β.Ιλιῖ., Ῥτγοίςβδϑδοσ οὗ Τμεοϊογσίςοαὶ Ἐπογοϊορβεαϊα δηὰ ϑυπθο)ὶς5, ἴὐ εΐοα 
ΤὨεοΪοσίοαὶ ϑεσρίηδσυ, Νὸν Ὑοσῖς. 

ΑΝ ΙΝΤΒοῦυόζτιον Τό ΥΜῆῈ ΤΕ ΒΑΤΟΒῈΕ ΟΕΓ ΤΗΕ Οἱὐῦ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΈΝΤ. Βγ. ΒΕ. Ὀκινεξκ, Ὁ.Ὁ., με, Κορίὰβ Ῥτγοίδββϑοσ οἱ Ηδρτον 
δηά (δηοη οἱ (γι (υτοῦ, Οχίογά. [Κευΐεεά αμά Ξηίανρεά αἱ δον. 

ΟΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΕἹἩ ΤΗΕ Οιὧἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ ἘΚΑΝΟΙΞ 
ΟΚΑΨΜΕΟΚῸ ΒΌΚΚΙΤΤ, ΜΑΑ., Νοσγιίβϑίδῃ Ῥσγοίεδϑοσ οἵ Ὠἰνῖηλγ, ὕ νου ϑ 
οἱ (δεπιδγ ρα. 

Οιῦῷ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΜΙΒΤΟΒΥ. Βν ΗἙΝΕΥ ΡΒΕΒΕΚΝΕΡ ὅΜιΤτη, Ὁ.}., 
βοῃηγειίπις Ῥτγοΐεβϑοσ οὗ Β: Ὁ] 1οαὶ Η ἰϑδίοσγ, Απημογϑῖ (ο]]εζε, Μα55. 

[οι Κιεαάνγ. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΒΗῪ ΠΜΠΙΒΤΟΗ͂Υ ΟΕ ΤΗΕ Οιῦῷ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ 
ΕΆΑΝΟΙΒ ΒΕΚΟΥΝ, .Ὁ., 1.1,,}Ὁ., .1μτὶ., Ῥτοίδδθοσ οὗ Ηοῦτγοεν, ᾿]πηίοη 
ΤὨΘοΪοσίςοδὶ ϑετ ΏΔΤΥ, Νεν Ὑοτῖα. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ Οἱὧἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΚ Α. Β. ὍὌΑΛΨνΙΠΞΟΝ, 
.Ὁ., 11,.Ὁ.,. δοπιλεϊζμης Ῥτοΐθϑϑοσ οὗ ἤδθῦγεν, Νεν (οἸ]ερε, Ἑαϊηυτρῆ. 

[σιν Αεαάνγ. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌΟΟΤΙΟΝ Τό ΤΗΕ ΤΕ ΒΑΤΟΗΕ ΟΕ ΤΗΕΞ ΝΕ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βγ Κεν. Ϊαμξεβ ΜΟΕΕΑΤΊ, Β.Ὁ., Μιηϊϑῖον ᾿ὐπϊϊεὰ Ετος ΟΒυτγοῆ, 
Πυμάοῃμαϊ!ά, ϑοοιϊδηά. 

ΟΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤΟΕΙ͂ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Ἐν Οάβρακ εν ἕ 

ΟΚΕΟΟΚΥ, Ὠ.ΏὉ., 11,.Ὁ.., Ῥτοίεββοσ οὗ Νὸνν Τεβίδμηθης Εχοροϑὶβ ἴῃ τς 
ζυπίνενγϑ νυ οὗ 1, εἰ ΡΖὶρ. [σιν Αεσάγ. 

ΤΗΕ .ύ|ΕῈῈ ΟΕ ΟΗΗ͂ΙΒΤ. Βγ ΝΠ ΑΜ ϑάΝαΥ, Ὠ.Ώ., 11,.,Ὁ.., 1,δὰγ 
Μαγραγεῖ ῬτοίἝςϑϑοσ οἵ Ὠἰνίη νυ δὰ (δηοη οὗ (γίϑι Ομυτοι, Οχίογά. 

Α ΠΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΟΠΗΗΙΒΤΙΑΝΙΤῪΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡόοΒτοιο ΑΟΕ. Βγ 
Ακτηῦκ Ο, ΜΟΟΙΕΕΈΕΚΤ, Ὠ.Ὁ., Ῥτγοίεϑϑοσ οὗ Ὁπυσγοῦ Ηἱϊβίοσγ, πίοη ΤΉςο- 
Ἰοχίοαὶ ϑεπιίπασυ, Νὸνν Ὑοσϊε. [σιν Κεαάγ. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΗΑΗῪ ΜΙΒΤΟΗῪ ΟΕΥ͂ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ 
ἘκΑΝΚ Ὁ. ΡΟΚΤΕΚ, Ὁ.,, Ῥτοίδϑϑβογ οἱ Β:Ό]1ς 4] Τ θοΐονσυ, δὶς [Π ηϊνογβιῖγ, 
Νον κνδη, (ομ;. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγυ ΟΕΟΕΟΕ Β. ὅΤΕΝΕΝ5, 
Ὁ. Ὁ., βοπιείξπης Ῥτγοίεδβοσ οἵ ϑυϑίοιηδίίς ΤΠοοίορυ, ᾽ς [Πηἰνογϑίῖγ, Νὸν 
Ηκνεοῃ, (ομῃ. [Δῖοιν Κεαάγ. 

ΒΙΒιΙΟΑΙι. ΑΠΟμΕΟΙΟΟΥ. Βγ6. Βυσῆάναν Οβαὺ, ἢὉ.})., Ῥτοΐεβϑος 
οἱ Ηεὕύτενν, Μαῃϑῆεϊὰ (οἱ]ερο, Οχίοσά. 

ΤΗΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΑΤΗΟΙΙΟ ΟΗυΗΟΜμ. Βγ ΕΟΒΕΑῚ Βαινυ, ὮὉ.Ὁ., 
1,1,.Ὁ., δοπγχειϊίτης Ῥτίηςῖραὶ οὗ Νενν (ο]]ερο, ἘΔ ΡυΓρΡΉ. [νοι Χεαάνγ. 

ΤΗΕ ΕΑΗ͂ΙΥ ΙΑΤΙΝ ΟΗυΗΟΗ. Βγ ΟΠΑΒΙῈΕΒ Βισο, Ὁ.ΏὉ., Ἀερίας Ῥτο- 
ίε5β8ογ οὗ Ὁῃυτγοὴ Ηἰβίονυ, [Πηἱνεγϑιγ οὐ Οχίοτσά. 



ΤῊΣ ΪΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ, [ΙΒΕΛΕΥ͂ 

ΤΗΕΊΙΑΤΕΗ͂ ΙΑΤΙΝ ΟΗυΗΟΗ. ΒΥ Ε. ΝΥ. ννατξον, Μ.Α., Ῥγοΐεϑϑβοσ 
οὗ Οδυτοῦ Ηἰβίοτγ, Κιηρ᾽5 (οϊὶερε, ᾿οπάοῃ. 

ΤΗΕΘΗΒΕΕΚΑΝΌ ΟΗΙΕΝΤΑΙ ΟΗυΒΟΠΗ ΕΒ. ΒΥ. Ε. ΑΡΕΝΕεΥ,).Ὁ., 

Ῥσὶποὶραὶ οὗ [μἀεροπάεηϊ (ο]ϊερα, Μαμομαβίεσ. 

ΤΗΕ ΒΕΕΟΗΜΑΤΙΟΝ. ΒΥΤ. ΜΟΙ ΙΝ Όβαυ, Ὠ.Ὁ., Ῥγίης!ρδὶ οὗ τῆς [Πηἰϊεᾶ 
Ετες (οϊϊεσε, ΟἸασρον. [2 υοὐς. Λίσιο Κεαΐγ. 

ΟΜΗΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΙΑΤΙΝ ΟΟυΟΝΤΗ͂ΙΕΒ ΒΙΝΟΕ ΤΗΕ ΟΟὐυνοόοῖίὶ ΟΕ 
ΤΗΕΝΤ. Βγ ΡΑαῦϊ, ΘΑΒΑΤΙΕΕ, Ὠ.[μπ|Ψ 

ΒΘΥΜΒΟΙΙΟΘ. ΒΥ ΟΗΑΕΙῈ5. Α. Βεισοβ, Ὠ.Ὁ., .1π, Ῥγοίεσβου οἔ 
ΤΠοδοϊορίοαὶ Επογοϊορεεαϊα πὰ ϑυΥμΌο] 1.5, ἰπίοη ΤΠδοϊορίσαὶ ΘΙ ΏΔΓΥ, 
Νον Υοὐϊε. 

ΠΙΘΤΟΗῪΥῪ ΟΕ ΟΜΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ. Βγ 6. Ρ. ΕἸΒΉΗΕΕΚ, Π.Ὁ., 

11,.}5., Ῥτοίεβϑοσ οἵ Εςοϊεϑίαϑιϊςδὶ Η ἰϑίοσυ, δὶς [Πηἰνουϑῖγ, Νὰν ἤκλνεῃ, 
(ομῃ. [Δ ευϊεεά απα Ξηἑαγρεά αὐ ο». 

ΟΜΗΙΘΤΙΑΝ ἸΙΝΒΤΙΤυΤΙΟΝΒ. Βγά.ν. 6. Ατεν, Ὠ.Ὁ., Ῥγοίδϑϑογ οὗ 
Ἐςο] Ἔ5ἰαϑιῖοαὶ Ηἰβίοσυ, Ῥσοιϊδίδηϊ Ερίβοοραὶ ὨϊνίηγΥ ϑοῆοοὶ, (ποτὶ άρα, 
Μα55. [νοτυ Αεαανγ. 

ΡΗΙΠΓΟΒΟΡΗΥΟΕ ΗΕΙΙΟΙΟΝ. Βν ΕΟΒΕΚΤ ΕἸΠΝΤ, Ὠ.Ὁ., 1.1,.1).,, δοπλα- 
Ἐπις Ῥτοίεϑβοσ οἱ ὨΙν ΠΥ ἴῃ ἴῃς ἰ᾽ ηἰγετϑιῖγ οὐ ἘΠ ὈυΥρἢ. 

ΤΗΕΠΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΒΕΚΙΟΙΟΝΘ. Βγυ ΕΟΚΟΕ Ε΄. ΜΟΟΕΕ, Ὁ.., 1,1,.Ὁ., 
Ῥχοΐεβϑοσ ἰῃ Ἡδγναγὰ [7 πἰνεγϑὶῖυ. 

ΑΡΟΙΟΘΕΤΙΟΒΘ. Βγ Α. Β. Βκῦύςε, Ὠ.., βοπιεῖΐπης Ῥσγοΐεββοσ οὗ Νενν 
Τεβίδιηθηὶ Εχορεβὶβ, Ετες (Πυσοῦ (οἸ]]ερε, ΟἸαβρον. 

[Δευϊεα σπά πα ρεα Εαἑονε, 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗΙΝΕΟΕΟΟῦΌ. Βγ ΔΊ. ΑΜ Ν. ΟἸΑΚΚΕ, Ὁ. Ὁ., Ῥχοίδϑδϑοσ 
οἱ ϑγπιθπηαῖῖς Τπεοίοσυ, Ηδπι]ίοη Τ ὨεοΪορΊσοΑ] ΘΘΤΩΏΑΓΥ. 

ΤΗΕΟΟΤΗΙΝΕΟΕΜΑΝ. Βγ 1 1.Μ Ρ. ΡΑΤΕΚΒΟΝ, Ὠ.., Ρτγοΐίεϑϑοσ 
οἱ ᾿ἱνίημγ, 0] ηἰνεγϑν οἱ ΕαϊμυΓγρἢ. 

ΤΗΕ ΟὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΡ ΟΜΗ͂ΙΒΤ. ΒΥΗ. Ε. ΜΑΟΚΙΝΤΟΞΗ, Ρἢ.Ὁ., Ῥτοΐοβϑοσς 
οὗ ϑγπιθπγαῖὶς ΤὨςδοΙοΟΡΥ, Νεὲνν (ο]]ερε, ΕΑ ΠΟυΣρὮ. 

ΤΗΕ ΟΠΗΗ͂ΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΓΥ ΘΑΙΝΑΤΙΟΝ. Βγ ΟΕΟΒΟΕ Β. 51τεὲῈ- 
νΕΝ5, ).Ὁ.., βοπιοίίπια Ἐγοίθϑϑοσ οὗ ϑγϑίεπδις Ὑ βεοϊορυ, Υαὶε [᾽ πἱνεγϑιγ. 

[Δ ῖοιυ Αἰεαάγ. 

ΤΗΕ ΟΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΗΙΒ5ΤΙΑΝ ΙΙΕΕ. ΒΥ ΜΊΠΠΙΑΜ ΑὉΑΜΒ 
Βκονν, Ὠ.}., Ρσοίεβδβοσ οἔὗ ϑγϑίειηδιίς ΤἬΏςοΙοσυ, [ἰὐπίοη ΤΠοοϊορίοδ) 
ΘΟΙΏΙΏΔΥΥ, Ναὸν ΥοΥΚ. 

ΟΜΗ͂ΙΒΤΙΑΝ ΕΤΗΙΟΒ5Β. ΒΥ ΝΈΝΝΜΑΝ 5ΜΥΤΗ, Ὁ.Ὦ., Ῥαβίου οὗ (οηγστερα- 
τοδὶ Ομυγοῦ, Νὲν Ἡακνεθη. [Δευΐεά σπα Φη αγρεαά Ξα 110». 

ΤΗΕ ΟΜΗΙΘΤΙΑΝ ΡΑΒΤΟΗ͂ ΑΝΡΌ ΤΗΕ ΨΟΗΒΚΙΝΟ ΟμυῆοηΗ. ΒΥ 

ὙΥΑΒΗΙΝΟΤΟΝ ΟΠΑΡΡΕΝ, Ὦ. Ὁ., Ῥαβῖον οὐ (οηρτγαραίίοηαὶ (υτοῦ, (οϊυπιθυς, 
ΟΠϊο. [σιν Αεαάν. 

ΤΗΕ ΟΠΜΗΙΒ5ΤΙΑΝ ΡΗΕΑΟΠΕΗ͂. [41πιΐον το δέ σππομρεξα ζα 67. 

ΒΑΒΒΙΝΙΟΑΙ ΧΚΙΤΕΗΑΤΟΗΕ. ΠΥ 5. ΘΟΗΈΟΘΗΤΕΚ, Μ.Α., ΡῬγεςίάδηϊ ὍΣ 
1πς [εν ϑἢ Ὑπεοοϊογίοαὶ ϑεηληαγυ, Νὲνν Υοσκ (ἰἰγ. 



ΤῊΣ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, [ἸΙΒΕΑΚΥ 

Α Πιίδίογυ οἵ {πὸ [δοϊογπιαίίοη 
Ι. ΤΗΕ ΒΕΕΟΒΜΑΤΙΟΝ ΙΝ ΟΘΕΒΕΜΑΝΥ 

1. ΤΠΕ ΒΕΕΟΝΜΑΤΙΟΝ ΙΝ ΓΑΝΌ5 ΒΕΥΟΝΌ ΟΕΗΜΑΝΥ 

ΒΥ ΤΗΟΜΑΒ Μ. ΠΙΝΏΘΑΥ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ. 
Ῥχγηςοῖὶραὶ οὗ τῆς [᾽ηἰϊεὰ Ετες Ομυτοῖ (ΟΙ]οσο, ΟἸασσον 

γόον ὅνο, 544 ρᾶροβ, 2 νοϊβ. Ἐδςοῆ 92.50 οί 

“ΤῊ νοϊυπηα 5 τηαυκοὰ ὃν Πὶρἢ βομοϊδτϑῃϊρ ἀπά σοπϑίἀογαῖα ἔσγϑη κηθ55 
ἷπ ἴπε ἰτεδϊτηθηΐ οἵ ἀερθαίδὈ]ε αυεβίίοης."- - Ἴ κε υμπένεγεαϊ ἐδ 1,ξαάεν. 

“ΤΕ δυσαηρεπιθηΐ οὗ {πὸ ὈοοΪς 18 πιοβί Ἔχοο]εηΐ, πὰ νυ 1]ε 1 15. ἃ του 
. 8η6 5ΟΒΟΪΔΓΙΙΥ δοσουῃὶ ἰΐ 8 580 διγδηρεὰ ἰμδὶ ἴοσ ἴδε βιυάδηϊ οὗ (ῃς Ἐείοττηδ- 

θοη ἱὶ 18 δἰπηοβῖ Ἔἐπογοϊορεαϊς ἰῃ 15 σοηνθηΐθοπηος δηὰ σοποίβεμοθβ. [ἱ ἷἰβ 8 
ῬοοΚ πο ᾿γασΥ, ρα] Ϊς οσ ῥσὶναῖθ, σδῇ σε} γ ΡῈ ψἱῖπουϊ."-ΑῷπὠὟθΠετοογἅ ο] ( Ἀγὶς- 
ἐέαη Ἰογᾷ. 

“Νὼο ρῥγσγενίουβ ἢϊβίοσυ, μὲ Ὀεὶενε, Ὧ85 φίνοη 80 []] δπὰ ρυδρῃϊς 8 Ρον- 

(γαϊζϊασε οὗ [6 ᾿πιε]]δοῖαδὶ, βοός] ἀπὰ σεϊϊρίουβ 116 οἵ ἴῃς ρὲ ψ Ὡς ἢ γχανς 
Ὀἰπιμ ἴἰο ἴῃς Ἐείοττηδίίοη, οὔ Ἔχῃὶ υἱϊεὰ 5ὸ οἸεασγ τ(ῃς ἱπθτηδία σοη πος οῃ 
οὗ [πε Ἔνδηρεὶῖς) γενῖνα] ὑπάοσ ΓᾺΙΠΟΥ ἢ ([Πς Δ ΠΉΥ τεϊ σίου ῥσεβϑεηϊ δηὰ 
ἰδυρῃϊ ἴῃ (εττδη ΠοπΊ65 ἔσοιῃ τηδάϊενδὶ Ὠτη65.""--1λ}ὲ Ολιγίςίαη 1 εἰ] ρεηοεν. 

“ΤΒε ῬΟΟΚ, 85 ἃ νῇοῖϊς, 5 ὁπς οὗ τασὲ ναῖυθ 115 [0]} οὗ ρίςζυχεβ 85 υἱνὰ 

8ἃ5 1 [ΠῈῪ ψετα ἀσγαννῃ ἔτουι 6. [ἢ ἃ 56ῆβε 1ΠῈῪ ψεσε, ἴοσ Ὦσ. 1ἱπάϑαν μδ5 
βυςοδαάεα ἰη (ΠἰηΚίηρ Πἰπηβοὶ ἰπῖο {πε ᾿ἶπ δπὰ ροΐηϊ οὗ νίενν οὗ ἴῃς εσϑ οἱ 
ψΠΙΓἢ Πα ττϊεβ, ἴο ἃ στεηδυκϑῦϊες ἄερτος. ὙὨδ τεδάοσ ἘΟ σοχηρ]εῖεβ [ἢ 5 

᾿πίθ 56] ἰηϊοσοϑην νοϊαπλα, Ψ}}} Ἰοοκ ἰογνασγὰ δαρειὶίν ἴο ἴῃς πεχὶ."- 
ΟἈγίδιίαη Ἡογίά. 

“Τῆς ροοά Ὀαΐαπος οὗ γιδίοσίδὶ, νης Ῥυγίηοῖραὶ 1,1ηἄβαν 8845 διἰδιηςεα ὮῪ 
ἃ 561{-ἀδηγίηρ Ἔχοϊυβίοη, 85 γγ6}} ἃ8 ΌὈΥ πλυ ἢ ΣΟβοδσο ἢ δηά ἱποϊυβίοη οὗ ἔσεβΒ 
πγδίοτία)], τηΔ Κο8 ἴΠε νοσκ ἃ σοὶ δααϊίίοη ἴο ΟἿΣ πηϑίοσίδ]β ἔοσ βίυαγ."--Τὴε 

Οογιργεραξίοπαϊ δ. 

“ἜΝΘΥΥ ἱπίο Προ πὶ Ἰαγυηδ σαῃ οπΐου ἰῃ6 Ὀοοῖκ ᾿ἰμβοσγου μην, π᾿ Ὦ1]|ς ἰτ5 ἔοοῖς 
ποίεβ δηά Ὀἱ] στα ρ ἢ 65 ρῖνε ἐξ ἰπίογεβὶ ἀπὰ ναῖπς ἔοσ ἴῃ βρεςΐδὶ βἰυάεηῖ.""-α 
Νέ ει Υογᾷ Οὗςενγυεν. 



ΤΗΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, [ἸΒΕΑΕΥ͂ 

ΤΠΘΟΪοσΎ οἱ {Π6 Νονν Τοβίδπιοπί 
ΒΥ ΘΟΕΟΒΝΕΕ Β. 5ΤΕΝΕΝΘ, 0.0... [1..ῦ. 
Ῥτοίεβϑον οὗ ϑγϑίεσηδιίς Τποοΐορυ, αἷς (Πηΐνεσϑ 

Ογον ὅνο, 638 ρᾶχοβ. Φ2.5ο πεί 

ἜΤΗ βἔγ]ς ἐξ 18 γαγοὶν οἶδα, βίτηρὶς, δηά βίσοηρ, δἀδρίεά δἱϊϊε ἴο (ες μϑῆ- 
δαὶ τοδάοσ δὰ ἴῃς τῃθοϊορίςαὶϊ βία ἀεπί. ὙὨΕ ἔοστηογ οἶδϑ8 Ψ1}} δηὰ 1{ τεδά- 
ΔΌΪ6 δηὰ ἱπιογεβίίηρς ἴο δῃ ὑπυβυδὶ ἄεστεο, ψ Ὦ}]Ὲ ἴλς βιυάεπὶ νΠ}} να]υς 118 
1ποσου ἢ βομο δ υβῃὶρ δηά οι ρ]εΐδηεββ οἵ ἰτοδϊπηεηῖ. Ηἰἱἴβ λΌΥΚ Πᾶ5 ἃ 5ϊτὴ- 
Ρ εν, Ῥεδαῖν, δηὰ ἔσεβῆηθβ8 ἱμπαὶ δὰ σγοδίν ἴο 118 βο πο α ὶν Ἔχοθ]]δηςς δηά 
ψοτί."--Οὶἰ γί σίαη Αἀνοοαίε. 

ΚἼἸ 8 ἃ ὅπε ὄὌχϑπιρὶα οἵ ραϊπβία κίπρ, ἀἸβογ τα παίπρ, ἱπιραγίίαὶ τ βοα το ἢ 
δηὰ 5ἰδίεπιηϊί."---Τὴῆς (οηργεραξῤίοπαϊ δὶ. 

“ΤῊ 11 σεγίδίν ἴδε 118 ῥἷδος, δέζεσ Ἵσαγοίιϊ σεδάϊηρ, 88 ἃ νδίυδῃϊς 
ΒΥ̓ΠοΟρβῖ5, πε  ὈΔΓΟ ΠΟΙ Ονοσ- ]ρογαῖο, ἴο ΨΈΪΟὮ στεσοῦγβε νν1}} Ὁς δὰ ὉΥ 
ἔπε βἰυάεηϊ ΟΥ ἰεδοῦοσ Ο τεαυΐτεβ ὙΠ ΐη τηοάεγαῖε σοπρα88 ἴῃς σίβὶ οἵ 
τού σῃ ταβοδτο."- --Τὴε 1 ἤέγαγγ ον ά. 

Τῆς Απείοηί Οδίμποιις σπεγοῃ 
Εγοπι πε Αςοοεοϑίοη οὗ Τήδίδη ἴο {πὸ οι 

αεπεοεδὶ (οιποὶϊ (Α. Ὁ. οδ-451) 

ΒΥ ΠΟΒΕΗΤ ΒΑΙΝΥ, ἢ.Ὁ. 
Ῥηποίραὶ οὗ ἰῃς Νενν (οϊϊερε, ἙΘΙΏΡαΣΡᾺ 

ΟΥΟΝ ἢ ὅνο, 554 Ρᾶροβ. Φ2.50 πεί 

“ΤῊΪ5 ἰ5 γε Ϊγ δηὰ ἱπάεεα ἃ ὈοΟΚ ἴο ἴπὴκ Οοὰ ἔἴοτγ; δπὰ 1ξ δηυθοάν 85 
Ὀδοη ἀεβραίτπρ οὗ ἃ τεβίοσδ οη οἵ ἴσια σδίμοἹϊς ΠΣ ἴῃ Οοὐ᾿ β ροοὰ {ἰπ|6, ἱξ 
5 ἃ ὈοΟΪ ἴο ΑἸ] Πὲπι υνἱτἢ πόρε πὰ ςοηβάεηςε."--Τὰε Ομμγοῖ διαπάατγά. 

“ῬΙΠοῖρΡ4] ἘδΙηΥ 85 τσὶ (τεη ἃ [δϑοϊπαϊλης Ὀοοκ. Ης [85 ἴπε ρ5 οὗ 8η 
ιἰϑιοτγίδη δὰ δὴ εχροβίϊογ. Ηἰς ἔγεβῃ ρσοβεηϊδοη οὗ 30 ἱπίτίςδίε δπὰ {π|ὲ- 
ΜΌΟΓΗ ἃ 5 07εοἱ 45 Οὐποβ οἶβπὶ σγὶρβ δὰ μοϊάβ ἴπε διἰεπὔοη ἔγομι ἢγβὶ ἴο ἰδϑί, 
ΕΔΙΩ ΠΑ γῖν ἢ πιοβὲ οἵ {πὸ βυ ̓ )ος5 τ] ἢ [4}} ἴο ΡῈ ἱτεαϊεὰ υἱι ΐη 1Πε5ς 
{1π|115 οὗ (τί ϑείδη Ἠϊβίοσυ δὰ Ὀγεὰ ἃ ἔδπου ἴπαῖ ψε τηϊρῃς βαίεϊν δηὰ ρτοδί- 
Δ ὈΪγ 5Κρ βογης οὗ πε Ἵσμπαρίεσβ, Ὀυΐϊ ᾿ς ἑουπὰ οὐγβεῖνεβ τοϊυσπίης ἴο οἷοϑε ὑὉ 
ἴδε ραρβ; ψε 5Βῃου]ὰ δάνϊίβε ἴῃοβε ψῆο δὲ Ἰδἀ ἴο σοδά τῆς Ῥοοὶς [Ὡτουρῇ [85 
ποίΐος ποῖ ἴο τερεδὶ οσ Ἴχρεγίπηθπί. [ἰ 18 ἃ ἀἰβῃ οὗ ν]]-ςοοκεὰ δηὰ ψεὶ]- 
ϑεδϑοηθα πηεϑῖ, ΒΑΥΟΣΥ πὰ τίοῃ, ἢ ἀρυπήδποο οὗ στανυ; δηᾶ, νι ἢ ΐε ἢΦ 
οπ6 5065 ἴο Ὀε ἃ ρσἰυϊίοη, ἢ Μ1}} πιῖ58 βοπιθι ἰπρ πυϊπ τίου ἢ μῈ ἀοεβ ποῖ 
ἴαϊκα (ἰπ|6 ἴο σοπβυπις ἰἰ 8]}.᾿---Μειμοάϊε! Κευΐξιυ. 



ΤΗῊΗΕ ΪΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΙΟΙΟΘΑΙ, [ἸΒΒΑΕΒΥ 

ΠΙϑίογυν οἱ πε βία οςίτί πο 
Βν ΘΕΟΒΝΕΕ Ρ. ΕἸΘΗΕΝ, ὃ.ῦ.. 1.1,..Ὁ. 

Τιτ5 δίγεεϊς Ῥτοΐεββοσ οὗ Ἐσςοϊεβίϑιςαὶ Ηϊβίογυ ἴῃ Ὑα]ε Τ]ηϊνεσαιυ 

Οεονν ὅνο, 583 ρᾶροδ. Φ2.50 πεῖ 

“Ἰη πϑσδ!γ [5 νοϊυπια 15 νοσίῃυ οὗ ἃ ἰοσεπιοβί υἷδος πῃ ΟἿΣ σηοάετῃι 
᾿τοτγαῖυγο. . . . ε πᾶνὲ ἢὸ ψ ΟΣ οἡ ἴπε βυ)]οςὶ ἴῃ ἘΠ] 5} δα] ἴο 1ϊ, ἴοσ 

νΑΓ εἴν δηα σᾶηρο, οἸεα τη 6585 οἱ βίδίειπηεπῖ, ᾿μαϊοίους συϊάδηςς, απὰ ΠΑ ΠΟ] γ 

οὗ ἰοης."- οπάοη Ν᾽ οπεοη ογηισέ απά Ἰπάερεπάεηί. 

“ΤΕ 15 οὐΪγ ͵υδῖ ἴο βὰν ἰδαὶ Ὅγ. ΕἸΒΉΕΣ 85 ὑσγοάυςεά [ῃς Ὀεβὶ ΗϊΞίοσυ οὗ 

Βοεϊπο ἴΠδι νὰ ἢᾶνε ἴῃ Επρ] 5ῃ."---Τὴς Νεὶυ γον ἘΕναηρεϊ ες. 

“Ἐπ σηθεῖβ ἴῃς βονετοξὶ βίαπάδσαά; ἴΠ6σὰ 15 {1 Π655 οἵ Κπον]εᾶρςε, ἰμοσουρσῇ 
ΤΕΒΟΑΙΟὮ, ΚΘ ηΪΥ ἀπαϊγιῖς πουρῃῖ, πὰ σαγεϑὶ δησσὨτηθηΐ ἴοσ ἃ μοβὶνα, 

Ρζοίουπά πὰ Ἰεαγπεὰ οτος. ὙΠΕΓα 15 ἰηεγρτγοϊδανε ἀπὰ γενεδὶ)ὶηρ σγταρδίῃγ. 
115 οὔ [Π6 οἶα558 οὗ ἡνοσκβ {πδὶ πλαῦῖκ Ἔρος ἢβ ἰῃ {ΠΕ ῚΓ βενεσαὶ ἀερασίσηςεηῖ3.""-- 
Τὴς Οιμϊοοξ. 

Οπτγίοίἰδη [πϑίἰ{|0Π5 
Βν ΑἸΕΧΑΝΌΕΒ . α. ΑΙΙῈΕΝ, Ὁ.Ὁ. 

Ῥτοΐοβϑοσ οἵ Εςςο]οβϑςαὶ Η] βίουυ ἴπ ἴπὸ ἘΡρίβοοραὶ ὙΒεοϊορσίοδὶ ϑεμοοὶ ἴῃ 
σα πάρε 

γοῦν ὅνο, 577 Ρᾶζε8. 2.50 πεὶ 

Ῥγοΐδββϑοσ ΑἸ]6 5 Ο γίϑ δὴ ποτα] Π5 πᾶν Ὅς τορασγάθαὰ 85 ἴπὸ τηοβῖ 

ἱτηροσίδπι ρειτηδποηΐ σοηϊσὶ υϊοη ῃΐοἢ ἴΠε Ῥτοίεβίδηϊ Ερίβοορδὶ ὉΒυσςἢ 
οὗ ἴῃς {]ηϊἰ6ὰ διαῖοβ ἢᾶ5 γεῖ τηδάβ ἴο ζεηθσαὶ ἱῃπεοϊορίοαὶ ἱπουρῃι."---Τὴξς 
Ανπηεγίσαη Τομγπαὶ οἱ ΤἼδοίοργ. 

“1 ἰ5 δὴ ἤόποσ ἴο Απιοσίςδη βοβοϊδγβῆϊρ, απ νν1}} Ὅς τοδὰ ὉΥ 8]}} σῆο 

γε ϑἢ ἴο ὈῈ δὐγεδϑί οἵ (ες ἂρο."--τὰς 1ιτὐπέγαπ Οἰνεῖ Κευΐξιυν. 

“ΤῸ ἰ5. ἃ ἰγοαϑσΥ οἱ οχρετί Κπον]θᾶρε, διταηρθά ἱπ δῃ ογάευ δπὰ ἰυςϊάὰ 

ἸΑΔΠΠΕΟΙ, πα πιοσα ἴλη οσαϊπατν τοδάδ]θ..... 1ὶ 15 σοῃίσο! θα Ὁγ {86 

ςδπάϊά δηὰ οτἰςαὶ ορὶστὶϊ οὗ ἴ8ε σασγεῖα! Ὠϊδίοσδη ῆο, οὗ σουγοε, μ85 ᾿ἷβ 

ςοηνίοιίοηβ αηὰ ᾿γείοσγοησοβ, ᾿ς ΠΟ πιά κο5 πὸ οἷαὶπιβ ἴῃ {Ποῖγ θ6Π4}} ἩΠΙςὮ 

ἴῃ ἔδεῖβ ἀο ποῖ 5θεπὶ ἴο ψαγτγαηί."- -7λ}ὲ (οηργεραίοπαϊ 5. 

“Ἠς ττῖοβ ἴῃ ἃ σμαγπιίηρ Ξίν]ε, δπὰ ἢδ5 ςο]Ἱεοίεὰ ἃ ναϑί δπηουπὶ οἵ ᾿ἱπὶ- 

Ῥοτίδηϊς πιδίοτίὶ ρετιαϊπίηρ ἴο ᾿ἷβ συ )]εςοῖ ἬΘΗ σδη ΡῈ ἰουπα ἴπ πὸ οἴ εσ 

ὍΟΥΓΚ. ἴῃ 30 ςοτηρδεῖ ἃ ἔοπῃ."--Τὴς Νεὶυ Υόονὰ Οὗϑονυεν. 



ΤῊΣ ΪΝΤΕΆΚΝΛΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ, [ΙΒΕΑΚΥ 

Αροϊορείϊς 8 
Οε, Ομπείϑεἰδηὶϊν Ὠοίεηϑίνοῖν ϑιδίοα 

ΒΥ ΑΙἸΈΧΑΝΌΕΒ ΒΑΙΜΑΙΝ ΒΗΌΦΕ, ὃὉ.Ὁ. 
Ῥτοΐεβϑθοσ οὗ Αροϊορεῖςβ δηὰ Νὲν Τεβίδιηθπίὶ Εἔχεψεϑς, Εσεε Ομυσοὴ (ο]]ερο, 

ΟἸδβδσον; Αὐἴμοῦ οἵ “Ὑπε Τταϊηΐηρ οἵ {πὸ Τ ν εἶνε," “ὙἼΒς ΗΠ} 16- 
ἤοῃ οὗ (τῖβι," “ΤΒε Κίηραοπι οὗ Οοάὐ;᾽" εἰς. 

γον ὅνο, 528 ρΡᾶζοβ. 2.50 πεοί 

“ΤΒε ὍΟΟΚ 8. τε] -ηἰρσῇ πα Ἰβρεηβαῦϊες ἴο ἴποβα ῈΟ Ῥσόροβε ἴἰο Κεὸρ 
ΔΌγχεδϑϊ οἱ ἴῃς {ἰπ|65."---ἼὙεϑίεγη Οἠγίδίαη Αὐἀνοοαίε. 

“1 ἃ πνοχά, δε [6115 ὑσγεςίβεϊγ ννῆδῖ 4]1} ᾿πίς ]σεηῖ ρεσβοηβ ἡ ]5ἢ ἴο ΚΠΟΥ͂ν, 
δηά (ε]}]5 1 ἴῃ ἃ οἰδασ, γε δηὰ σοηνὶηοῖὶηρ ΔΉΠΟΥ. ΘΟΔΓΟΘΙΥ ἀηγοπα 85 
80 5:10 ΟΕ 55{}}Ὑ τεηαογεά τΠς βεγνίος οὗ 5Βῃονίης δὶ ἴῃς τεβυϊῖ οὗ πε Πρ ΠΕΣ 
οὐ ςϑηλ 18 ἔοῦ ἴῃς ὑσοροῦ υπάετβίδπαϊης οἵ ἴῃε ὨἰβίοσΥ δηά τεϊϊσίοη οὗ 
15γδεϊ."---α πάουεν Κευίειυ. 

“γε ᾶνς ποῖ ἔου ἃ ἰοὴς πιο [Δ Κεὴ ἃ ὈοΟΚ ἴῃ πδηὰ (δῖ 15 τηογε βἰπυυ]δύης 
ἴο αἰ... . ΔΙ Πουΐ σοτηπηεππηρς [υτίμετ, νὰ τερεδὶ {πὶ (ἢ8 νοϊαπηε ἰ5 
1Πε Δρ]εβῖ, τηοϑὶ βοῃο δυὶυ, ποδὶ δανδησεὰᾶ, δηὰ βῃαγροβὶ ἀδίεησε οἵ (ἢ γ5- 
Ὀδηΐν [Ππαἰ Β85 ὄνεὲσγ Ὀδεη ττϊῖοη, Νὸο ἰμεοϊορίςδὶ ΠΌΓΑΣΥ βπου]ὰ ᾿ς ν᾿ ἢ- 
ουἱ 11." --Ζίοη᾽ 5 Ἡ ἐγαϊά. 

σπτγίϑἰαη ΕἰΠὶς5 
ΒΥ ΝΕΥΝΜΑΝ ΘΜΎΥΤΗ͂, Ὁ.ἢ., Νονν Πδνϑη 

γοῦν ὅὃνο, 5οῦ ρᾶζεϑ. 2.50 πεὶ 

“Α5 (ῃϊ98 ῬοοΚ 15 ἴπ6 ᾿ἰδίοϑῖ, 980 ἰΐ ἰβ (6 ἔ}]651 δηὰ πιοβῖ αἰϊγαςῖνο ἴσγοδῖ- 
τηεηΐῖ οὗ {86 5 ]εςῖ ἰμδὶ νὰ σὲ [δπλ}}ἶἰὰτ ἢ. Ῥαίίθηϊ δὰ ἐχῃδυβίϊνο ἴῃ 
118 πιεῖῃοά οὗ ᾿ἰπαυίγγ, δπὰ βὐπιυϊαιίηρ ἀπὰ κυρρεβῦᾶνο ἴῃ ἴῃς ἰορὶς ᾿ϊ μΑπά]65, 
6 ΔΓ6 σοηβασηϊ [Πα ἴξ Μ1}} ὈῊ ἃ μοῖρ ἴο {πε ἴδ5Κ οἵ ἴπ6 πηοσγαὶ απάοσβίδησίηρ 
ἀπά ἱπίεγρτγοϊδοη οὗ ἢυτηδη Ἰἰε."--Τὴς 1ἰνΐηρ Οἰμμγοῖ. 

“ὙΠΙ5 ὈΟΟΚ οἱ τ. Νεντηδη Θπηυ ἢ 5 οὗ εχισγδογάϊπαγν ἰμίεγεβὶ ἀπὰ νδ]υς. 
11 185 Δὴ ΒοπΟΓ ἴο ΑἸπετίσδῃ ΞΟ ]αγβηΐρ πὰ Απιεγίσδη (τ βίίδη (πη κΚίηρ. 
1 ἰ5. ἃ ψόοσῖκ ψ Ὡς ἢ πᾶ5 Ὀδεη ψτουρῃῖς οὐἵ ὩΣ τετηδυίκα υἷος ζταβρ οἵ σοη- 
ςερίΐοπ, δηά ροόνεσ οἱ υβῖ δηδὶνϑὶβ, [1 658 οὐ ἱπίοττηδιοη, τς 655 οἵ 
1Ββουρμῖ, δπὰ δϑθήυεηςε οὗ δρὶ δπά Ἰυπιίπουβ 1] υΞἰταιϊίοη. [15 5[}]6 ἰ5. βίηρυ- 
ἰασὶν οἰθαγ, βἰπιρὶς, ἰδοῖϊε, ἃπὰ βίγσγοπα. Τοο πιιςἣ ρται βεδιίίοη σαῃ ΒΑΓΑΥ 
εκ ἐχργεβϑθά δὶ ἴῃ γγᾶὺ ἴῃς δυΐμογ ᾿1ξ8 ἴπ6 ψΠοΪς συ ]θοςὶ οὐ οἰ ῖςβ ἃρ οὐ 
οἵ {πε 5ἰουῇ οὗἩ πιογὲ πδίυγα βπὶ ἰηΐο 15. οὐγῃ ρίδοθ, Ψοσε ἰΐ 18 βθθη ἴο Ὀς 
᾿Πυπιπεὰ Ὀγ ἰῃς (τ βιίδη σενεϊδι οι δηὰ νἱβίοη," --τὰς Αἀναποε. 



 ΤῊΕ ΪἹΝΤΕΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ͂, ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, [ἸΒΕΑΕΥ 

Το ΤΠροΪοσΥ οἱ {ΠῸ ΟΙά Τοβίδπιοηί 
ΒΥ Α. Β. ὈΑΥΝΙΏΘΟΝ, ὃ.ῦ., 1.1,.Ὁ., δ.1{{π|. 

Ῥτοίεββοσ οἵ Ἡεῦτενν δηά ΟἹά Ταβίδιηεηϊ Ἐχεροβὶβ, Νενν (ο]]ορε, Εἀἰπθυτἢ 

ΕΡΙΤΕ. ΕΕΟΜ ΤῊΝ ΑὕΤΉΟΚΒ ΜΑΝΌΒΟΕΙΡΤΒ 

Βν 5. Ὁ. Ε. ΘΒΑΙ(ΜΟΝΏ, Ὁ.ἢῦ., ΕΕ..5. 
Ῥπηοῖραὶ οὗ ἴῃς τ πἰϊεὰ τες μυχοῦ ΟοΙ]εσε, ΑΡοσάθθη 

γον ὅνο, πόδ ραζοβ. Φ2.5ο πο 

“Ὗς ΒορῈ δνεεΥ οἸοσαντήδη Μ1]] ἢοὶ τεβί οοπῖοθηϊ Ε}}} με μα8 Ὁσοσυσοᾶ δηὰ 
βίυαϊεα [Π15 τηοβί δατηίγα Ὁ ]ς ἀπά υβεῖι] θοοϊ. Ἐνεσγ σϑϑὶν υδοῖα] αυεπύοη 
τεϊδιηρς ἴο τηδη--- 8 ἡδίυγα, ΠἰΒ 41}, δηα Ὠΐβ σεἀειηρἤοη, Πὶβ ργεβεηὶ 11 οἵ 
ὅταςε, ἔς 1πι δἴϊεσ ἀββίῃ, μἰβ ἑαΐατε 1}1{ε---5 ἰγεδιθα οἱ, γε πιᾶὰὺ δάά ἴδμδὶ ἴῃς 
τηοϑῖ σοηβοσυδίίνεν ἱποϊποα Βα ενεῦ ἰη ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδσηθηὶ ψ1}} απὰ ποιπίπς 
πη {Π18 ῬΟΟΚ ἴο βίδγι!α Ὠἰπη, Ὡς, δ (πε βάπης {πης, [μ6 ὈοΟΚ 15 ἔᾺ}}Ὺ οορηὶ- 
Ζαῃῖ οἵ ἴπε δἰίεγεαὰ νίεννβ τεχασαϊηρ ἴῃς δηοίεπὶ ϑογίρίυτεβ, ὙῊδ ἴοῃς ἰ5 
τενογεηΐ [Πγουρποαυῖ, απ πὸ οἣς ΠΟ τεδαβ δἰζεπίϊνοὶυ σδῃ 41] ἰο ἀοτῖνο γοσἢ 
᾿ρῆϊ δηά Ῥεποδὶ ἔτοπι ἴπῈ ἐχροβι ἄοη μετα ρίνεη."---Τὰε Οσαπαάίαπ Οπμωγοῖκ- 
ΤΠΟΉ. 

““Ἴγ)ε σοτησηθηᾷ [ἢ}5 Ῥοοΐκ ἢ ἃ βρεςΐδὶ ὑσαγετ, Ὀε] ονίης ἴμδὲ ᾿ξ Ψ1}1 ταακα 
ἴῃ ΟἸἹα Ταβίαπηθηϊ ἃ τίσ μεσ ὈοοΚ; πὰ πιᾶκε ἴῃς Τουπάδιίίοη ὑρο πος ἰῃς 
ἰεδομίηρβ οἱ ἴῃς Νενν Τεβίδιηθηϊ βίδπα τοτὲ βεοῦσε ἴο Ἔν ΤΥ οὴς ΨΠῸ τεδ 8 
ἱ:."--1ὴὲ Ἡεϊάεῖδενρ Τεαςδεν. 

Α ΠΙΘΤΟΗΥ ΟΕ 

ΟΠ ἰΔηΠὺ ἱπ {Π6 Αροδβίο!!ς Ασὸ 
Βν ΑΝΤΗῸΝ ΟὔΘΗ͂ΜΑΝ ΜΟΘΟΙΕΕΕΗΝΊ, ΡΗ.Ὁ., Ὁ.Ὁ. 

Λνάβῦρυτη Ῥχοΐεββϑου οἵ Ὁύυσο; Η] βίοσυ ἰῃ ἴῃς Τὐηΐοη Ὑδοϊορὶςα] ΘεσιΐηδτΥ, 
Νον Ὑοσκ 

Ογοννπ ὅνο, όϑι ρᾶζο8. Φ2.50 πεῖ 

“ΤΠοτΟ σδῃ Ὀ6 πο ἀουδὶ (Πδϊ [Πἰς 158 ἃ τουηδυκαῦϊα ψοσκ, Ὀοϊἢ οἡ δοοουπῖ 
οὗ πε ᾿ποσζουρῆπεββ οἱ 118 οὐ ἰςῖβπὶ πὰ {πε ὈοΪάπεββ οἵ 115 νίεννβ."--Τὴσ 
ϑοοίδγπαη. 

“Ὅτ. Μοσίβεσι ἢὰ8 ργτοάδυςεὰ δὴ δὺϊς, βοποϊδιῖυγ, βυρρσεβᾶνε, δπά Ἴοη- 
εἰγασᾶνα ψοτκ. δ 15 ἴῃ ᾿ποσουρῇ δηθὰ δαϑὺ μοββεββίοη οἵ Ἠΐβ βουγοεβ δηά 
τηδίοτία]8, 50 ἴπαὶ ἢΐβ ροβἄνε σοπϑίσιςςοη 5 βεϊάοπι ἱπίοσταρίοα ΌὈΥ͂ οἰϊδιϊοη8, 
{πε ἀοηηο! ἴοη οὗ ορροβίηρ νίεννβ, οσ {πε ἱστεϊεναπὶ ἀϊβοιιββίοῃ οὗ βυοσαξηδῖς 
αυεϑοῃβ.""--Τὴῆς Μειμοηέδι Ἀευνίειυ. 

“ΤΏὮς οἴεατγηθβ8, 86][-ςοηβϑίοπου, δηὰ ἴοσος οὗ ἴδε νυ δοῖέ ἱπιργεβδίοη οὗ 
Αροϑβίοϊϊς Ὁ ἰϑδη Υ ἢ Ὡς ἢ γε ἰθανε 1ῃ15 Ὀοοῖκ, σζοα5 δσ ἰο ξυδγδηῖρο 
118 ρεσττηδηδηΐ να]ὰθ δηὰ βυςςεβ5."--τὴς Ἐχροςἴον. 



ΤῊΣ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑῚΙ, ΤῊΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, [ἸΙΒΕΑΕΥ 

ΑΝ ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΙ 1 ἰἰογαίιγο οἱ {Π6 ΟΙ4 Τοςίδπιοπί 
Βγ Ρεοΐί. 5. Β. ὈΝΙΝΕΕ, ἢ.Ὁ., Ὀ.1{ἰεἰ. 

Οδηοη οὗ (πτῖκὲ Ομυχοῆ, Οχίοσά 

ει Ξαάξον Φευὲξετεαῖ 

σεον ὅνο, 558 ρᾶζόβδ. 2.580 πεῖ 

“Ηἰβ Ἰυάριιεηΐ 18 βἰ πρυ]ατὶν ἔαΐτ, σα]πὶ, ἀπ ἱαβϑθά, ἀπά ἱπάθρεηάεπί. Τὶ 

ἰς αἰϑο ἐποσου μην τενεγεηι 4]... Τα βεσγνίος, Ὡς ἢ Πὶ5 ὈΟΟΚ ψ0]}}} τε άεγ 
ἴω ἴῃς Ῥγεβεηΐ ςοηἤιβίοη οὗ πιϊπα οὐ [815 στεδί. Ξ υ]εςί, ᾿ϑ πῃ ΒΟΔΥΓΟΪΥ ὍΣ ονοῦς 

εβπλαῖοὰ."--Τὴές ᾿ομάοηπ ΤΉμες. 

“4 ον. Οδποη Ὀηνεγ᾽β Ὀοοῖς 5 Ἑσδασαςίεσζεὰ τπσουρπουΐϊ ΌὉΥ ἰποτουσἢ 
ΟἸϑδη βοβοϊδυβῃΐρ, ἔδιΠὉ} τεβεάσοῃ, σαυύοη ἰη (6 ἐχρτεϑβίοῃ οὗ πΊοσε 
ορίπίομβ, σδηάογ ἰῃ ἴῃς βἰδίοσηεηϊ οἵ ἔδοῖβ πὰ οἵ ἴῃς πεοα}ββασγυ ἱπίθγεπουβ 
ἔτοπι ἴπεπι, αηα ἴῃς ἀδνουϊΐ τεοορσηίοη οἱ ἴῃς αἀἰνης ᾿ητνοτκίης ἴῃ [Π6 τε] σίου 5 

1Πε οἱ ἰῃς Ἡεῦτεν, δπὰ οἱ ἴῃς τοκεηβ οἱ ἀϊνίης ᾿ηϑρίταίίοῃ ἰη ἴῃς ᾿Πεγαΐατγε 
ψὨΪοἢ τεσοσὰβ δπὰ ει ροαϊΐεβ 11." -τζτ. Α. Ρ. ῬΕΑΒΟΡΥ, ἐπ 416 (αρνιδνίάρε 

Τγίδωπε. 

ΟΙά Τοϑίδπιθηί Ηἰβίογν 
ΒΥ ΠΕΝΗΥῪ ΡΗΒΕΘΕΙΝΕΏΌ 5ΠΊΤΗ, 0.0. 

Ῥτοΐεββον οἵ Β[Ό]1ς] Η  ϑίοσυ δπὰ [πιογρσείϊδιίοη, Ασημογϑὶ (ο]]εκχα 

ΟΥοΟν ὅνο, 5.38 ρεαζέβ. Φ2.50 πεῖ 

“Ῥχγοίοββοσ ϑυλ ἢ Π45, ΌΥ ἢὶβ σοιηρσεοηβῖνα δηᾶ νἱῖ] ]Ζοαὰ ἰβίοτυ, ἰαὶά 
411 Ὑῆο οσἄτε ἔογ ἴδε ΟἹ Τεβίδιμεπὶ ὑπάεσ στεαῖ οὈΪ αι οη 5." -τΤς 15η- 
ἀερεπάεν. 

“ΤΒε νοϊυπιε 18 σπαγαςίεσιζεὰ ΌΥ Ἔχίγδοσαϊ παῦν οἰοάσγηθβ5 οὗ σοποερίϊοη 

δΔηἀ τεργεβεηϊδθοη, ποσοῦ βομο δ γ ΔΌΣ ἴγ, πα ομλασπὶ οὗ 5Ξῖ}1].." -- τὴς 

1 νπενίον. 

“γε Βᾶνὸ ἃ εἶδδσ, ἱπιογοβάηρ, ᾿πβίσυςῦνε δοςουπηῖ οἱ (ῃς στον οἱ [5γδε], 
εὐ οάγἹης ἃ βεγίεβ οἵ σγείι] ᾿υάρτηεηῖβ οἡ ἴῃς σου 1]558 ὈΓΟΌΪΟπιβ [πὶ δος 

ἴῆς πδὴ ΨὯο {1Π|65 ἴο υπάετβίδπα {πε [6 οἱ {παῖ τεπηδεϊζα Ϊς ρεορὶθ. Τῆς 

“Ηἰβίογν᾽ ἴδικεοβ 15 ρἷδος ψνόγίμιν ὈΥ (πε 546 οὐ Ὀτίνοτ᾽ 5 Ιηἰστοἀυςίίοῃ, 
Τῆε 5βἰυάεηιϊ οὗ ἰο- αν ἷἰς ἴο Ὀς σοηρσταίυϊαϊε οὐ μανίηρ 30 γδὶ υδὉ]Ὲ δῃ δά- 
ἀπο πηδάς ἴο ἢἰβ βίοςκ οἵ ἱοοἹβ."--τλε Ἐχροζήονυ Τ ηιδδ. 



ΤΗῊΗΕ ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ, [3 ἸΒΕΑΕΥ 

ΤΙΙΟ (μεἰβεϊδη δοοίγίπο οἱ ϑαϊναίίοη 
Βν ΘΟΕΟΝΕΟΕ Β. 5ΤΕΝΕΝΘ, Ρη.ἢὉ., Ὁ.Ὁ.,1.1..ὃ. 

Ὀνΐεμι Ῥτοίςεβϑοσ οἱ ϑγκίεπηδες ΤὨΘΟΪΟΩΥ ἱῃ α]ἱς Τ᾿ ηἰνεσϑεῖν 

(γοῦν ὅνο, 558 ρᾶχοβ. 92.580 ποῖ 

“Τῆς ῬΟΟΚ 18 ἃ στοαὶ νόοσῖ, τ πδίονοσ οὔθ᾿ β ονῃ ἀορπιδίϊς ορὶ πίοῃβ ΠΊΔΥ 

ὉὈς, οὐ Ὠοννανοῦ οὴς πλῃϊ νυν ]5}} ἴο οὐ ἰςῖζε βοῖὴς οἱ ἴπε μοβ ὕοῃβ ἰβίκεἼεη ὉΥ 

Ὧγ. ϑίονεῃβϑ. [ἰ 5Π0Ο5 τηδϑίεσυ οὗ (ἢς βυδ)]εςῖ, Ὀσοδάτῃ οἱ νίενν σςοτη πο 

ἢ {πε ταϊπυτία οὗ βο πο δυϑῃΐρ, {παῖ 15 δἀπιϊσαῖθ. 1 5Βῃουϊὰ δανεὲ ἃ πὰς 
τεδαϊης, δπὰ 1 σδῃ ἀο τπηυοἢ ἴογ [ἢ ΐ5 γα πο ἤοηδ] ἔπιε οὗ οὐτβ, ψ ἤθη ποιδίης 
5 τῶοτε πεοάεὰ (ἤδη τῆς τεϊηϊεσρτείδιίίοη οἱ με οἱὰ ἔοστηυδβ ἰῃ ἰδε ἰἰΐς οἱ 
ἰο-ἀ4γ."--1ὴε Εχαριεΐμεν. 

“Ῥτγοίεββοσ ϑίονθηβ [45 ρογίοιτηθα ἃ ἰδϑὶς οἵ στεαὶ ἱπηρογίδηςε, ςοσίδίῃ 

ἴο ἐχεσί ψὶάς δηᾶ περί! ᾿Ἰηθυεηςε ἰπ 56 Πρ (ἢς πιϊηάβ οὗ πιεῆ. Ἧϊξε δδ5 
ἰγεδίςα ἴῃς 5. )εςῖ Ὠἰδίοτίςα ἢν δπὰ 45 ρίνεη ἴο (σίϑὶ {πε ἄσεὶ ρῥἶδος ἱῃ 
ἰηςογργε ηρ, ἢ15 ον πκὶ5βϑίοη."᾽ --αοηργεραϊομαϊσέ απὰ ΟἈνγέσανμ Ἡγονά. 

Το ΟΠ γϑεἶδη Ραδίογ δηά {Π|ὸ Ἡογκίης ΟΠΠΓΟΙ 
ΒΥ ΝΑΘΗΙΝΟΤΟΝ Ο6Ι.ΑὉΌΕΝ, δ.ῦ., 1.1..ῦὴ. 

Αὐΐποσ οἱ “Αρρ]ἰεὰ ΟἸ τ βείαπὶῖγ," “ὙἍὙἘἼηὯο τοῖς ἴῃς ΒΙΌ]ε}᾽ “Ευϊηξ 
Ιάεδᾶ8 οἵ ἰῃῆε Ῥγεβεηὶ Αμγε,᾽" εἰς. 

Ογον ὅνο, 485 ραχεβ. Φ2.50 πεῖ 

“Ῥαςκεὰ σὰ τυϊβάοπι δπὰ ἱπβιίσυςιοη δηὰ ἃ ρῥζοίουπα ρἱεῖγ. . .. 1ὶ ἰς 
οἰϊῆν, ρεγιπεηῖ, δπὰ Ἰυάϊείουβ ἔγοιηι σονεσ ἴο Ἴονεσ. . . . Αἢ Ὄχοθςαϊ πρὶν 

Ποπιργεμποηβῖνε, βαραςοίουβ, δηὰ βυρρεβένε 5ίυάν δηὰ δρρὶϊςδίίου οἱ [1 

{πεπις."--Τλε Οοηπργεραϊἑοπαϊςί. 

“γε μᾶνε πεσε, ἔογ ἴῃς ραϑβίοσ, ἴπῸὸ πιοβὲ πιοάθσγῃ ρσαςίἷςδὶ ἰγεδῖβε γεῖ 
ΡΟ 5η64--- δα αςίουβ, Ὀα]αποεά, ἀδνουΐ, ἱπβρί την." --Τἰς Ἀίαὶ. 

“Α ςοπιργεῃεοηβῖνεα, ἱπϑρί τίη, δπὰ πεὶρίυ] συΐάε ἴο ἃ ὈυϑΥ ραβίοσ. Ομὲε 
Βηά5 ἰη ἰΐ ἃ πιυϊίτυᾶε οἱ ργαςιίςδὶ βυχρεβέίοῃβ ἴοσ ἴπε ἀενεϊορτηεπὲ οἵ (δε 

βρί γίϊυ4] δηὰ τνοσκίηρ 1 οἵ τῆς ῃυτοῆ, δπὰ ἴῃ ΔΉ ἴο Δ ΩΥ ΡΓΟΌΪΕΠΙ5 
ἰπδὶ τὲ ἃ ςοπβίδηϊ Ῥεγρί εχ νυ ἴο ἴῃς [αἰϊμέα] ταϊπϑίες. "--τὴς ΟἈγέδαη 
1 πιεϊφεηοεν. 



ΤῊΕ ΪΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΓΗΕΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ, ἸΒΕΑΕΥ 

ἀδηοη Δπά Τοχί οἵ (6 Νονν Τ οϑίδηρηί 
ΒΥ ΟΑΘΡΑΒ ΒΕΝΕ ΘΒΕΘΟΒΥ, Ὁ.Ὁ., 1.1..ῦ. 

Ῥτοΐεββϑοσ οὗ Νὲνν Ταβίαπιοηι Εχορεϑὶβ ἰῃ ἴπς ΤΠ νογϑ Ὑ οὗ [οἰ ρξὶρ. 

γον ὅνο, 5.39 ρᾶγοβ. 952.50 ποΐ 

“ΤῊ Ὅσο 15 8 ἰγεδβῦσγΥ οἱ ἰδασγηίηρ, δὰ 115 δίγηθϑ5 ἰῃ ἀθα] ησ τ ἢ τῆς 
τηδίϊοσ ἰὴ ῃδηὰ 15 δάπησαῦ]ϊθ. τοι ἤγϑῖ ἴο ἰδϑῖ, ἴπ6 ρυγροβα οἱ [6 δυίδμογ 
5 ποῖ ἴο 50 θροῃ δονν 5ἰἱρῃϊ Ὀα5ἰ5 οὐγ οοηβάεσποα ἴῃ ἴἢ6 σΔΠΟΙΙΟΙΥ οὗ (Π6 
Νεν Τεβίδιηςηϊ ἰ5 Ὀδβεά, Ὀθὺὶ ταῖποῦ ἀροὴ ἢονν 50]14 ἃ ἰουπῃάδιίϊοη οὔγ σου- 
πάδηοσα τεϑῖϑβ.᾽᾿---ὐονγηαΐ απαὶ ἤΖεέσεοη » 7. 

“4“Ἐ16 Πᾶ5 βυςςδοάεα ἴῃ ρίνηρ 05 Οἡ 8 ταῖποσ 41]] συ ͵ ]εςῖ 4 ὉοΟΚ ὈσὶσὩϊ, 
τϑϑῆ, γοδάδ]ς δῃηὰ δηιοσίδιπηρ, 8η6 δἵ ἴπ6 βδπια τἰπ|6ὸ ος ἈδΑνΥ ἰτγεϊρῃϊεὰ 
νυ ἢ τηοβί να] υδὺϊα ἰηΐοτιηδίίοη. Τὸ τεδά τῆς “(δῆοη δηὰ Τοχῖ᾽ νν}}} Ὀ6 
ἴο Δ ΟὨ γι ϑίδη ἃ ΒΕΙρ, ἃ βδ(ἰπλὰ}}8, ἃ πλ6 85 οἱ ρυδος.᾽ 

--7Ζ}ὲ Λῖσπυ Υονγξ Οὐξεγυεν. 

“ΤΉ5 νοϊυσηα 15. οὔθ οὗ ἴπα πιοβί ἰη(θυεβίηρ δηα ᾿ππροσίδηϊ 1π [ἢ 6 5616 5 
Κηονῃ ἃ5 ΤῊΣ ᾿πιεσπδίουδὶ Τ᾽ Ὠεο]ορίςοδὶ Εἰῦγατγ. [{ 15 ἃ ὕθοοῖκ ψ ἢ ΜΉΘ 
ΘΥΕΥΥ͂ ΒΙΌΪ 41 βοῃοΑΥ τχυβὶ ὈδοοπΊα ἔθ πλ}18 0, δηα ΠΟ ἢ δὴ ἰη16]]Πρσοῃῖ ἰαγ- 
ΤΏΔ} Μ}1 βηὰ ᾿ῃϑίσγυςίνα δηὰ Ποῖ ρἕμ].᾽ 

--7λε Ορηργέσαέϊορα εέ απα Ολγίεέέαν ον. 

“Α νοῦ |Κὰ ἴπ6 “Οβῆοῃ δπὰ Τεχὶ οὗ ἴδε Νὲν Τεβίδιηθηῖ, ργοραγεὰ ὉγῪ 
οὔς οὗ 5υςἢ 401} δηὰ αἰζοῦ βυσοἢ γοβθδσγοῦ, νὰ πλυϑὶ ΠδΙΌΓΑΙΥ τ Κ νου Ἱὰ 
Ὅς οὗ πα 5.1 Π]840]6 ναὶ ἴο τη 6 ΒΙΌ]Ϊς4] σἰυάσηῖ. Τῆς γοδάϊηρ οὗ 1 ν}}} οοη- 
ἤγπὶ ΔΩΥ ὈΠΡΓΙΟ) ἀϊςεα τϊηὰ ἴῃ [15 ορίηΐοη. Ηδα νγεὲ ροϑβϑϑβϑεϑϑββα 1ἴ 85 ἃ ἴεχῖ- 
ὈΟΟΪΚ ἴῃ ΟἿΣ 5ΘΠΊΠΑΥΥ ἀδγ5 ἴδε βδἴυθαγ οὐ 7»μ2γοάμεϊοη Οὐ] ανα Ὀδδη ἔδυ 
ἴΏΟΥΤΟ ἰῃϊ τοδί ηρ δηὰ ἔδυ ποσὰ σοῃο]αδῖνα ἴῃ ἰΐ5 γοϑα]ῖ5. ὍΤῆδ 5(γ]ς οἵ ἴῃς 
ΔΌΛΟΥ 15 ΝΟΤῪ δἰϊγαςςνα ἰῃ 15 5: ΠΡ] ]ΟΙ  δηὰ οἸεαγηθθ5. ὙΏὮΕΓΘ 15 ἃ [ἈΠ] ξἔᾶγ- 
1 δηὰ ἃ σοῃνογϑδίζομδὶ ἴοπα αρουΐ ἢὶ5 ἀδβοσί ρίίομβ δηα 1] υδίταιοη5 ἴῃ δὲ 
ΤΆ Κ65 ἴῃς τοδάϊηρ δαϑΥ δηά ρ]δϑβδηΐϊ.᾽"--- 74 Ἡεευμπέρ εν. 

“Ὧγ. Οτεροσυ ἢα5 ἜνοσΥ α04]1Ποδίοη ἔογ ἴῃς ἰαθοτγίουβ ἰαϑῖς (παι ἢς 56 
Ῥείοτε πιπλ56}{ ἴῃ ρῥ᾽απηΐηρ [5 ΓΟ Κα Ὁ] 6 οσκ οἡ ἴῃς ονάεπος {παῖ πᾶ οτος 
1165 ἴῃς “(Ὅποὴ δηᾶ Τοχὶ οὗ ἴῃς Νὲν Τεβίδμηεηϊ, δηα 1ἴ τηᾶνὺ Ὀ6 βαϊὰ αἵ οῃος 
1Πδι ἢ5 ΙἸαθουῦς οὗ ἰΙονε 85 Ὀδεῃ οσονγηβαά νυ [ἢ σοΙηρ]εῖε συςοαβ5.᾽" 

-- Οπίεριβογανν Αευΐσι. 

“ΤΗ15 βυθδίδη αἱ νοϊαπια ἔν πλδὶ βίη 5 ἴΠ 6 ΠΙΡῊ 5ἰδηάαγὰ οὗ βοῃοῖδσγ- 
ΒΡ ΒΊΟΝ Πδᾶ5 ΠΠΠογο αἰ ΕἸ ρα 15η6α [ἢ15 νν6}}-ΚΠΟ ἢ 56 γῖ6 5... . Α ὑτχ]}- 
᾿ἰδηῖ οοπιτγιθυτίοη ἴο Νὸνν Τδϑίδιηθηϊ 5] γϑῃ 1." ---᾿ὐοσέγριαν. 

“ΤΕ τΔΥ Ὁδ 5δἰὰ αἱ οποβ {πδῖ (ἢ15 ἰσαγῃδὰ δηὰ οορίουϑβ ννοῦίκ νν1]}} Ἐπ δηος 
ἃ τορυϊδίίοη δἰγεδαν ἀθβοσνεαϊν Ὠῖρῃ. . .. Ηἰ5 ὈΟοΟΙ 15 ἃ γοαϑογΥ ἴῃ ΜΠ ΟὮ 
Ὧγ6 ραϊῃετεὰ 41] ᾿δὶ]υβίοηβ ἴο ἴῃς εχ βίθδηος οἱ {πὸ Νεὲν Τεϑίδπηεπῖ θοΟΚΚ5, 
αυοϊδιοηϑβ ἔσοπλ (ἢ656, αἸτεοῖ Ταίεσεποοβ ἴο ἴπε ὈΟΟΚ5 ὈΥ πᾶπιδ, ΔῃηἋ 5105 οὗ 
ϑρ 604] ν]06 διἰδοῃδα ἴο [π6πὶ Ὁ. (γι βίδη5.᾽᾿-- οὐ Ζείλοα δέ Αἰ εεογά 7. 
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